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Juni: Wel nieuws onder de zon
ALV verplaatst

De scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open voor leerlingen. Ouders mogen binnen de
regels van het protocol helaas de school nog niet betreden. Daarnaast zijn grote
bijeenkomsten nog niet toegestaan. De verwachte versoepelingen vanaf 1 juli bieden meer
perspectief tot het kunnen laten doorgaan van de Algemene Ledenvergadering van 2020.
Daarom is besloten de ALV te verplaatsen naar Maandag 13 juli om 20:00 uur. De uitnodiging
volgt op een later moment. De datum is aangepast in de ouderagenda op de website.

Nieuwe datum schoolfotograaf

Vanwege het sluiten van de scholen vanaf 16 maart en de gedeeltelijke heropening
vanaf 11 mei met bepaalde restricties is het tot zover niet mogelijk geweest de
schoolfotograaf te laten langskomen dit jaar. Binnen de regels van het nieuwe
protocol is het wel mogelijk de schoolfotograaf te laten langskomen. Dit zal gebeuren
op donderdag 25 en vrijdag 26 juni. Ook dit is aangepast in de ouderagenda op de
website.

Eindspel groep 8

Een van de hoogtepunten van het laatste jaar op Wolters is het Eindspel.
Wegens Corona loopt dit jaar voor iedereen anders, en zeker voor de kinderen
van groep 8 is dat het geval. We doen dan ook ons uiterste best om voor de
kinderen een mooie afsluiting van hun basisschoolperiode te realiseren.
Uiteraard moet dit wel op een verantwoorde en veilige wijze voor alle
betrokkenen gebeuren. Voor het Eindspel betekent dit dat de kinderen als
sterren zullen stralen op het podium van Theater Diligentia op het Lange
Voorhout! Voordat de beslissing hiertoe is genomen zijn verschillende opties
onderzocht zoals andere theaters en andere locaties, en het maken van een film. De opties zijn beoordeeld op
verschillende criteria, waaronder veiligheid, planning, uitvoerbaarheid, financiën, afscheidsgevoel, betrokkenheid
andere leerlingen en familieleden. Diligentia bleek als beste uit de bus te komen. De uitvoeringen zullen zijn op 8 juli
voor groep 8A en op 9 juli voor groep 8B. Ook deze data zijn aangepast in de ouderagenda op de website. Uiteraard
houden we ons aan de RIVM richtlijnen. We zijn nog in gesprek met Diligentia wat deze richtlijnen precies betekenen
in de praktijk, ondermeer voor het maximum aantal bezoekers per kind.

CITO LOVS leerjaren 3 tot en met 7

Volgens de initiële jaarplanning zou de afnameperiode van de CITO-leerlingvolgsysteemtoetsen
starten op 2 juni. Gezien de bijzondere periode waar we nu inzitten en de zeer waarschijnlijke
volledige heropening vanaf 8 juni is besloten de start van deze periode uit te stellen naar dinsdag
9 juni (leerjaren 6 en 7) en donderdag 11 juni (leerjaren 3 tot en met 5) aanstaande. Het CITOleerlingvolgsysteem wordt op Wolters al jaren gebruikt als onafhankelijk meet- en
signaleringsinstrument; dit jaar des te meer: Na de komende afnameperiode worden de
resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd om zo voor ieder kind het Maatwerkplan opnieuw vorm te geven en het
onderwijsaanbod voor de komende periode in te richten. Met de resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem kunnen
mogelijk ontstane hiaten worden opgespoord, waarna gericht kan worden gewerkt aan deze ontwikkelingsbehoefte.
De meeste afnames zijn digitaal en worden in de ochtend gepland. We vragen u met klem in deze periode zorg te
dragen voor het op tijd op school laten komen van uw kind(eren) en liefst geen afspraken met specialisten (tandarts,
fysiotherapeut, etc.) te maken.
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Nieuwe MR-leden

Na dit schooljaar heeft Philip Kröner zijn termijn als MR-lid volbracht en is hij niet
hernoembaar. Zijn plaats in de oudergeleding wordt ingenomen door Mikail Suslu.
Hierover is eerder een bericht verstuurd namens de MR. Ook binnen de
personeelsgeleding van de MR vindt een verandering plaats: Kristel Versteegh treedt af,
haar plaats wordt ingenomen door Thomas Dickhoff. Wij danken Philip en Kristel voor hun
inzet en tegelijkertijd heten wij Mikail en Thomas van harte welkom in de MR. Het officiële
af- en aantreden vindt plaats op 1 augustus, de start van het nieuwe schooljaar.

Gevonden voorwerpen

Het rek met gevonden voorwerpen op school is, ondanks dat er de afgelopen tijd in verhouding
maar weinig kinderen op school zijn geweest, behoorlijk vol geraakt. Indien u of uw kind iets
kwijt is geraakt, laat hem/haar eens een kijkje nemen in de gang bij de kleedkamers. Wie weet
vind je daar de verloren trui, gymbroek, handdoek, pet, rugzak, gymschoen, muts, handschoen,
sok of jas terug.

Terugkijken op afgelopen periode

Sinds 11 mei is de school volgens richtlijnen open voor de helft van de leerlingen tegelijk, in hele dagen. Hierover heeft
u gelezen in het Plan van Aanpak Onderwijs op locatie. In dit plan van aanpak is onder andere beschreven welke extra
maatregelen de school heeft getroffen. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wil weten wat er precies gebeurt en
hoe dit eruit ziet. Graag geven we hier een aantal voorbeelden:
Looproute: zodra alle leerlingen op school aanwezig zijn, wordt een looproute gevolgd door
de school om zo eenrichtingsverkeer te kunnen
realiseren. Met pijlen in de gang is aangegeven welke kant
je op moet. De trap aan de ene kant van het gebouw is
voor naar boven, de andere trap alleen naar beneden. Dit
betekent dat leerlingen voor bijvoorbeeld muziekles
omlopen via het schoolplein, omdat de gang ook
eenrichtingsverkeer is.
Klimaatsysteem: In het gebouw zit een mechanisch
afzuigsysteem. Deze zorgt voor afvoer van de lucht in het
gebouw. Sinds 11 mei draait dit systeem 24 uur per dag op de maximale stand,
conform de richtlijnen van de techniekbranche.
Halve klassen: Vakuren (gym, muziek en
handvaardigheid) worden aan halve
klassen gegeven. Daarnaast proberen groepsleerkrachten op andere
momenten de klassen zo veel mogelijk te spreiden over de leegstaande
lokalen.
Pauze: Elke groep heeft apart van een andere groep pauze. Door
optimaal gebruik van het achterplein dat uit twee delen bestaat
(speeltuin en tegelplein voor voetbal) en het
voorplein kunnen maximaal drie groepen
tegelijk met pauze. `
Extra bescherming: Om leerlingen goed te
kunnen begeleiden is nabijheid gewenst. Hierdoor kan geen anderhalve meter afstand
worden bewaard. Om leerling en leerkracht toch zo goed mogelijk te beschermen zijn
rondom de bureaus van de leerkrachten stukken transparant tafelzeil opgehangen.

