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“Wij waarderen

Nieuwbouw met een hart
5 septem ber officiële
opening
Vandaag was het dan zover.
Onder mooie
weersomstandigheden werd
het gebouw officieel geopend
door onze oud-leerling Mark
Rutte.
Wij w aarderen het enor m dat
Mark Rutte zich heeft kunnen
houden aan de belofte die hij
bijna een jaar geleden deed
aan vijf van onze leerlingen
tijdens een spontane
ontmoeting bij Albert Heijn
Toen kon hij niet w eten hoe druk hij het deze
week zou hebben. Het gaf de opening het extra
feestelijke tintje dat past bij een instituut dat al
134 jaar staat voor kw aliteit en onderw ijs op hoog
niveau.

het enorm dat
Mark Rutte zich
heeft kunnen
houden heeft aan
de belofte die hij
spontaan deed
aan vijf van onze
leerlingen…”
In aanw ezigheid van de mensen die nauw
betrokken w aren bij de bouw en onder toeziend
oog van de kinderen, w aar w e het natuurlijk
allemaal voor doen, w erd het lint doorgeknipt en
het gebouw officieel in gebruik genomen.
Wat w as het een prachtig gezicht toen de
balllonnen van de kinderen bijna allemaal tegelijk
de lucht in gingen. De kinderen hebben ijs
gekregen in de klassen en daar na gekeken naar
de videoclip die gemaakt is met beelden van de
inhuizing en de eerste lesw eek.
Terw ijl de genodigden proostten op het nieuw e
gebouw , kreeg Mar k Rutte een rondleiding van
directeur Frank van der Schoot en Rhoderic k van
der Wyck, de voorzitter van het bestuur.

19 augustus officieuze opening
Op zondag 19 augustus vierde de school
haar 134e verjaardag en w erd het nieuw e
gebouw opengesteld voor ouders, kinderen
en buurtbew oners. Daar mee w as de
officieuze opening een feit.
Ondanks de tr opische temperaturen w as de
belangstelling groot. De reacties w aren
enor m enthousiast en w at ons betreft
terecht, w ant het is een schitterend gebouw
gew orden.
Architect, Kees Willems, heeft een licht en
vriendelijk gebouw ontw orpen dat verre van
saai en voorspelbaar is. De knalgele w c’s,
de stijlvolle gangen en lokalen en de
veelheid aan in- en doorkijkjes geven het
kakelverse gebouw direct karakter; iets w at
goed aansluit op de eigenheid van de
school.
Inslingeren
Met het betrekken van een nieuw gebouw
lopen w e uiteraard ook tegen de nieuw igheid
ervan aan. Zo zal het enige tijd nemen
voordat de luchtbehandeling helemaal goed
is ingeregeld en zijn er op ICT-v lak ook w at
verbeterpuntjes. De pr ikborden hangen nog
niet, de ramen kiepen nog niet en zo is er
een flinke lijst van zaken d e w e de komende
weken en maanden gaan oplossen.
Het belangrijkste is dat de kinderen
onderw ijs krijgen op het niveau dat u van
ons gew end bent en zich veilig voelen in hun
nieuw e leeromgev ing. Met het enthousiaste
team dat w e hebben, zal dat zeker gaan
lukken.

Video-clip
Op de w ebsite van de school zijn onder de kop Gebouw tw ee videoclips geplaatst die een sfeerimpressie geven van de inhuizing
en de eerste lesw eek in het nieuw e gebouw . De clips zijn vooralsnog alleen te bekijken door in te loggen. Wij zijn voor nemens de
clip zichtbaar te maken voor iedere bezoeker van de w ebsite. Indien uw kind prominent in beeld is en u daar bezw aar tegen
heeft, kunt u contact opnemen met Anke Snoec k anke@schoolverenigingw olters.nl .

Pagina 2

Nieuwsbrief Wolters
Veiligheid op alle fronten

Verkeersveiligheid

“Het is „not done‟
om de auto even,
op de stoep te
parkeren.
Anderen wordt zo
het zicht
ontnomen…”

“Door het goede
voorbeeld te
geven en ouders
die dat niet
doen, daarop
aan te spreken,
werken we
samen aan
veiligheid…”

Het pylonenoverzicht

Nu we terug zijn in de Utenbroekestraat brengen
wij graag de afspraken die we hebben met
betrekking tot verkeersveiligheid nog eens onder
uw aandacht.
Fietsen en lopen
Om de doorstoom in de nauw e straatjes te
bevorderen, promoten w ij graag het fietsen en
wandelen naar school. Bovendien is het fietsen op
een dagelijks traject de manier bij uitstek om de
verkeersregels onder de knie te krijgen en de
gevaren op de w eg te leren her kennen en
omzeilen.
Kiss and ride
Als u onverhoopt uw kind met de aut o brengt dan
gaan w ij ervan uit dat u zich houdt aan de
geldende verkeersregels. Het is ‘not done’ om de
auto even op de stoep te parkeren. Anderen w ordt
zo het zicht ontnomen w at tot gevaarlijke situaties
kan leiden. Bovendien stagneert het verkeer met
alle gevolgen van dien.
Ter hoogte van de hekken bij de hoofdingang aan
de Utenbroekstraat is een zogenoemde kiss and
ride zone ingesteld. Dat is de plek w aar u, als het
echt niet anders kan, uw kind kunt afzetten om
meteen w eer door te rijden. Uitgebreid afscheid
nemen of w achten tot een leerling uit school komt,
is er dan niet bij. Wij zien het liever dat u de auto
op de Ruychrocklaan par keert en even naar het
plein loopt. Dat geeft minder stress en meer
quality time!
Wij vragen uw actieve hulp bij het begeleiden van
de kinderen naar zelfredzaamheid in het ver keer.
Door het goede voorbeeld te geven en door
ouders die dat niet doen daarop aan te spreken,
werken w e samen aan hun veiligheid.

met daarop aangegeven the kiss and ride zone
aan de Utenbroekestraat

De vide
Dat de vide prachtig is, horen w e regelmatig.
Sommige ouders vragen zich af of die niet uitnodigt
tot klimgedrag en of er niet regelmatig spullen over
het randje zullen vallen.
Het leek ons goed u te laten w eten dat de hoogte
van de omheining voldoet aan alle
veiligheidsnor men.
Dit type vide is in veel galer ijflats al jaren gangbaar.
In de praktijk z ien w ij dat de kinderen w el kijken,
maar niet klimmen.
Wij voeren de r egel dat er nooit iets op de rand
gelegd mag w orden en dat beide voeten te allen tijde
plat op de grond moeten zijn als er gekeken w ordt.
Vooralsnog geeft de praktijk geen aanleiding
maatregelen te nemen. Desalniettemin blijven w e
alert.

Nationale Schoolbrengdag
Dit jaar doet Wolters actief mee aan de nationale
schoolbrengdag op donderdag 20 septem ber.
Wij vragen van de kinderen om die dag zoveel
mogelijk lopend en op de fiets naar school te
komen.
De belangrijkste r eden is uiteraard de
verkeersveiligheid, maar daarnaast is het:

Snel

Gezond

Leerzaam

Milieuvriendelijk

Sociaal.
In de klas zal nader ingegaan w orden op
bovengenoemde aspecten. Wij hopen op uw
medew erking te mogen rekenen en zien u graag
allen te voet of op de fiets verschijnen.

Ontruiming
Het lijkt ons goed u te laten w eten dat w ij komende tijd meerdere aangekondigde ontruimingsoefeningen zullen doen. De teamled en
zijn geïnstrueerd en de gediplomeerde bedrijfshulpverleners onder hen kennen hun taken. De leerlingen w or den door de
groepsleerkrachten voor bereid en geïnstrueerd. Na de evaluatie en als het concept ontruimingsplan definitief w ordt, zullen
onaangekondige oefeningen volgen. Vooral de kleine kinderen kunnen dat als spannend ervaren.

