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WoltersWetensWaardigheden

Vertrouwenspersoon voor de kinderen
Met ingang van dit schooljaar is Kaat Blaisse vertrouwenspersoon voor de kinderen. Kaat is een
vertrouwd gezicht op Wolters. Ze is al 11 jaar lang de steun en toeverlaat van de onderbouw. Als
leraarondersteuner voor de groepen 1 t/m 3 helpt ze de juffen, werkt zij nauw samen met de intern
begeleiders (IB’ers) én werkt zij met alle kindertjes. Iedereen kent Kaat en Kaat kent iedereen. In haar
ondersteunende rol is veel ruimte voor contact en raad en daad. Ook als de kinderen groter worden
zoeken zij Kaat nog regelmatig op om even bij te kletsen. Kaat heeft vanuit haar oprechte
belangstelling in en betrokkenheid bij de kinderen de juiste kwaliteiten om de rol van
vertrouwenspersoon te vervullen.
Inmiddels hebben de kinderen kennis gemaakt met Kaat in haar nieuwe rol. Kaat maakt er een punt van goed zichtbaar te zijn voor
alle kinderen. Er is een brievenbus geplaatst, er zijn kaartjes gedrukt en een filmpje is vertoond aan alle leerlingen.
Ook volgt Kaat bijscholing gericht op deze functie om haar talent verder te professionaliseren en haar kennis over deze belangrijke
vertrouwensfunctie te vergroten. Heeft u vragen, loop vooral even langs bij Kaat. Als zij druk is, kan Eveline Flink, (IB’er,
aandachtsfunctionaris én kamergenoot van Kaat) u ook van informatie voorzien. Hun kantoor bevindt zich op de begane grond
naast de directiekamers.

Gelukkig hebben we de foto’s nog
Er worden zulke mooie dingen gemaakt bij de lessen beeldende vorming en natuurlijk
reageert u dolenthousiast als de kinderen thuiskomen met hun maaksels; ook als u geen
idee heeft waar u naar kijkt.
Maar soms wil het gebeuren dat een kleiwerkje vlak na thuiskomst uit de vingertjes glipt
of dat de huishoudelijke hulp in al haar vlijt het kwetsbare bouwwerkje iets te grondig
heeft ‘opgeruimd’ (uzelf zou dat zelf natuurlijk nooit doen).
Gelukkig hebben we de foto’s nog! Rona en Marlies, onze vakleerkrachten beeldende
vorming, plaatsen met regelmaat foto’s van trotse kinderen met hun kunstwerken veilig
achter het slot van onze Fotogalerij. Met de komst van Parro wordt de fotogalerij op onze
website minder intensief gevuld en door u ook minder bezocht. Parro laat zich makkelijker bedienen is actueler van aard. Daarom
leek het goed u nog eens te attenderen op dit praktische archief en al die leuke foto’s van al die unieke stukken! Het is werkelijk
knap wat de kinderen onder de zeer kundige begeleiding van onze docenten beeldende vorming maken. Wachtwoord vergeten?
Mail even naar Anky.

Kinderboekenweek
Wat was de Kinderboekenweek weer leuk dit jaar. Nooit was de inbreng van de kinderen zo groot. Zij
versierden zelf de gangen, waarbij de groten de kleintjes begeleidden. In leerjaar 3 werd geheel in thema
gelezen in het donker met een zaklantaarn. Dat was zo’n succes dat de lantaarntjes nog even in de klas
blijven voor een welkome afwisseling tijdens de donkere winterdagen.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek lazen 'de grote kinderen van boven' voor aan de onder- en
middenbouwers. Dat haalt keer op keer het beste in de kinderen naar boven.
Als medewerker voel je het Wolters-wij-gevoel groeien en kan je alleen maar trots en dankbaar zijn.
Lieve ouders, wat hebben wij toch geluk met jullie gave kinderen!

Voetbalmeiden stunten
De voetbalmeiden van groep 8 zijn eerste geworden op het voorselectie toernooi.
Volgende week woensdag (8 nov) doen ze mee in het winnaarstoernooi op Scheveningen!
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Heet van de naald
Er zijn weer stakingen aangekondigd in het basisonderwijs. Zodra wij meer weten zullen wij ouders daarover informeren.

Nieuwe wijze overstap naar het VO
Aan het eind van dit schooljaar verlaten de groep achters het Woltersnest. Dan vertrekken zij naar het Voortgezet Onderwijs (VO).
Een enorme stap die wij natuurlijk zo goed mogelijk willen begeleiden. Wij doen dit door tijdig met ouders en kinderen in gesprek
te gaan. De stappen die wij nemen zijn vastgelegd en beschreven op onze website.
Dit schooljaar is er een grote verandering met betrekking tot de aanmelding voor het VO in de regio Haaglanden. Leerlingen
kunnen op meerdere scholen aanmelden. Bij over-aanmelding wordt een loting & matchingsysteem ingezet. Het tijdpad en de
gehele procedure zijn hier te vinden. Daarin staat ook beschreven hoe wij tot ons schooladvies komen.
Welke Eindtoets nemen we af op Wolters?
De adviescommissie bestudeert jaarlijks het aanbod aan Eindtoetsen en bepaalt welke eindtoets wij het meest geschikt vinden. Dit
schooljaar wordt de digitale Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens op Wolters afgenomen. Deze heeft als
pré dat hij volledig aansluit op de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LOVS) van Cito die wij jaarlijks in alle groepen afnemen. Ook
is het mooi dat de toets digitaal is. Dat sluit weer aan op de digitale afname van de belangrijkste LOVS-toetsen in de bovenbouw.
Het is fijn dat alle condities er nu zijn om ook de eindtoets digitaal af te nemen. Deze toets is adaptief d.w.z. met vragen die het
beste passen bij het eigen niveau. Meer informatie leest u hier.

Van de Verkeerscommissie
De verkeerssituatie rondom de scholendriehoek blijft de gemoederen bezighouden. En terecht, want het is zo belangrijk dat
kinderen veilig naar school kunnen komen. Gudrun Feitsma zit samen met Maarten Garvelink in de verkeerscommissie en
vertelt:
Alle ouders zijn tegenwoordig druk. Wat goed dat jij tijd maakt voor de verkeersveiligheid rond de school.
Hoe is dat zo gekomen?
Ik ben zoals vele ouders bezorgd om de veiligheid van alle kinderen in de scholendriehoek Wolters,
Montessori en HSV. Vooralsnog zijn er geen nare ongelukken gebeurd, maar er zijn vele vele “near
misses”. Ik vind dat alarmerend en wil graag bijdragen aan verbetering op dit vlak.
Er is een nieuwe verkeerscommissie waar jij o.a. deel van uitmaakt. Hoe is de samenwerking met
gemeente en de overige scholen?
Scholen, buurtbewoners en verkeerscommissie overleggen al jaren met gemeente
en politie over de mogelijkheden om het veiliger te maken in de schoolspitsuren.
Aan het invoeren van verkeersmaatregelen en doorvoeren van veranderingen in de verkeersinrichting
zitten veel haken en ogen (en bezwaren van bewoners). Het is belangrijk dat wij onze zorgen over het
voetlicht blijven brengen. De nieuwe verkeerscommissie zal daar met frisse zin op in blijven zetten. Wij
hebben inmiddels een intensief gezamenlijk overleg met Montessori en proberen dit ook met HSV op gang
te brengen.
De politie komt met regelmaat controleren of eenieder zich houdt aan de verkeersregels. Zo weten niet alle
ouders dat er geen formele “kiss&ride” zone bestaat en letten niet alle ouders op de verkeersborden die
aangeven dat je niet mag stilstaan op de weg bijv. om een kind af te zetten bij de school.
Zijn deze interventies afdoende om de verkeersveiligheid te verbeteren?
De grootste winst valt te halen uit het verkeersgedrag van de ouders zelf. Bewustwording van eigen risicogedrag is van groot
belang. Zowel auto’s die de straat in blijven rijden, als bakfietsen die (weliswaar toegestaan) tegen het verkeer in rijden, zorgen
voor gevaarlijke situaties. Dat iets is toegestaan wil niet zeggen dat het ook praktisch of veilig is.
Door het met de auto afzetten van kinderen aan de fietsenstalling-zijde in de Utenbroekestraat, ontstaat een onoverzichtelijke
situatie voor de voetgangertjes die daar oversteken en de fietsers die de stalling willen bereiken. En vervolgens moet de hele
scholendriehoek worden gereden om de buurt te verlaten, wat leidt tot extra verkeersdrukte en opstoppingen bij de
Montessorischool en de Van Maudricstraat.
Wij hopen meer ouders bewust te gaan maken van de risico’s van (al dan niet toegestaan) verkeersgedrag.
Daar wensen wij jou en de gehele commissie natuurlijk veel succes bij. We zullen de komende tijd nog van jullie horen. Welke
adviezen wil je ouders nu alvast meegeven?
Parkeer buiten de scholendriehoek en als het echt niet anders kan, rij dan de buurt (rechtdoor) uit via de Van Nijenrodestraat. Dat
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scheelt al weer wat. Fiets met een bakfiets met de verkeersrichting mee in plaats van er tegenin (de straat is daar eigenlijk niet
breed genoeg voor). En verder: kinderen kunnen best een stukje lopen, of ook bij regen gewoon fietsen; ze smelten echt niet!
Als ouders vragen hebben, hoe kunnen ze je dan bereiken?
Als ouders iets willen vragen of melden kunnen ze mij mailen op gudrunfeitsma@ziggo.nl

Kerstspel
Jaarlijks wordt het kerstspel onder de bezielende leiding van Josée Verwater opgevoerd door de
groepen 7. Door de afwezigheid van Josée zal het dit jaar iets anders lopen dan anders.
Meester Bram en meester Bas zullen zelf met de kinderen aan de slag gaan met een stuk dat Mandy
van Leeuwen indertijd heeft geschreven. Een hele uitdaging; de luxe van het werken met halve
groepen vervalt.
Om e.e.a. logistiek beheersbaar te houden, is er dit jaar ook voor gekozen dat de groepen 7 zelf, met
hulp van meester Flip, de muzikale begeleiding bij het toneelspel verzorgen (doorgaans wordt dit
gedaan door leerlingen van groep 6). Vanaf volgende week zal geoefend worden. Wij zijn enorm
benieuwd naar het resultaat en misschien nog wel meer naar de onvermoede regisseurstalenten van
meester Bas en meester Bram. De meesters hebben er enorm veel zin in!

Pingpongtafel
De pingpongtafel wordt intensief gebruikt. Favoriet spel is ‘rond de tafel’ en dan zeker in de waaierige herfst met een voetbal. Een
kring van kinderen rent om de tafel terwijl de bal met 1 stuit door de circulerende groep in beweging moet worden gehouden. Ook
mogen de kinderen eigen batjes en balletjes meenemen om mee te spelen. Wij zijn blij met deze aanwinst voor het voorplein.

Start van de schooldag groep 3 t/m 8
Graag brengen wij de start van de schooldag onder uw aandacht. Het is de laatste tijd weer gezellig druk in de school. Vanaf groep
3 gaan de kinderen zelf naar binnen en wordt afscheid genomen op het plein. Onze leerkrachten staan in de deuropening te
wachten om ieder kind te begroeten. Het is belangrijk dat de leraren hun aandacht dan aan de kinderen kunnen geven. Hoe staat
het snoetje vandaag? Heeft dit kind weer frisse zin? Als u iets met de leerkracht wilt bespreken is het dus fijn als dat op een ander
moment plaatsvindt. Neem even contact op via Parro met de vraag wanneer het schikt. Uiteraard zijn er uitzonderingen en is het
soms echt even nodig dat u meeloopt. Dan is het fijn dat de leraar tijd heeft voor die uitzondering. Alvast bedankt voor het begrip.

Jeugdformaat!
Aan de gevel hangt deze week een spandoek van Jeugdformaat in het kader van hun actie Doneer je
schoolhek. Jeugdformaat biedt o.a. hulp als thuis wonen niet meer kan en zet zich in voor een veilige
toekomst voor alle kinderen. In dat licht is Jeugdformaat altijd op zoek naar pleegouders.
Pleegzorg
Veel kinderen wachten op een thuis. Pleegouders zijn harder nodig dan ooit. In de landelijke Week van
de Pleegzorg (1 t/m 8 november) wordt daarom volop aandacht gevraagd voor het tekort aan
pleegouders in Nederland en in onze regio.
De wachtlijst voor kinderen die niet thuis kunnen wonen groeit. In onze regio is pleegzorgorganisatie Jeugdformaat op zoek naar
150 nieuwe pleegouders.
Wat is een pleegouder?
Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek, met liefde en structuur. Helaas is dat voor sommige kinderen niet mogelijk. Voor
die kinderen zoeken we pleegouders.
Mensen die tijdelijk voor een kind van een ander willen zorgen. Mensen die warmte bieden. En een luisterend oor. Soms voor een
weekend per maand. Soms voor langere tijd. Voor een baby, een kleuter of een puber.
Is het bij jou thuis veilig? Kun je een kind rust en structuur bieden? En denk je wel eens na over pleegouder worden? Lees dan nu
verder of vraag geheel vrijblijvend informatie aan.

