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Oktober, Sportober, OC-tober, MR-tober, etc.
Sportdag

Vandaag was de sportdag. De groepen 1 en 2 op school en voor de groepen 3 tot en met 8 op hdm. Een fantastische
dag, waarbij het weer ook nog eens meezat! Sport, spel en bewegen. De sportdag werd traditioneel afgesloten met de
voetbalwedstrijd tussen de groepen 8 en de leerkrachten; een van de hoogtepunten in de schoolcarrière van de
leerlingen en een van de hoogtepunten van het jaar voor de leerkrachten. We kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde dag! Veel dank aan alle hulpouders die hebben gezorgd dat alle spellen in goede banen zijn geleid en de
sportcommissie voor de algehele organisatie.

OC-vergadering

Afgelopen woensdag was de eerste OC-vergadering van schooljaar 2020-2021. Onder
leiding van Victoria Brom en Claudine Schaper is, op anderhalve meter afstand, in de
gymzaal vergaderd met de klassenouders. Een aantal heeft middels een videoverbinding
de vergadering bijgewoond. Belangrijke agendapunten waren contact met de school en
waar kan dit worden verbeterd, evenementen, luizencontrole en de gevonden
voorwerpen. De notulen komen op de speciale OC-pagina op de schoolwebsite, zodra
deze zijn uitgewerkt. Ook heeft de officiële Wolters-Verkeerscommissie zich voorgesteld
in de OC-vergadering:

Verkeerscommissie
Graag stellen wij de
verkeerscommissie even voor.
Chris van Megchelen, Ruud
Smits en Lieke Visser.

Allereerst willen wij Gudrun Feitsma hartelijk bedanken voor al haar inzet en betrokkenheid bij de verkeerscommissie
in de afgelopen jaren. Wij nemen graag het stokje van Gudrun over en zullen de komende tijd werken aan een
optimale verkeerssituatie rondom de school. Een eerste start is gemaakt met de pilot van de Schoolstraat. Ter
aanvulling op het vorige bericht willen wij laten weten dat Villa Bloom (kinderdagverblijf) niet mee doet aan de
Schoolstraat pilot en de ouders daarmee toe laat om toch door de straten rondom de school te rijden. Ook bewoners
zijn vrijgesteld om de straat in en uit te rijden.
De komende tijd zullen wij jullie blijven informeren over eventuele verkeersontwikkelingen. Wanneer jullie vragen,
opmerkingen of zorgen hebben dan kunnen jullie ons bereiken via verkeer@schoolverenigingwolters.nl of met
gepaste afstand even aanspreken bij het schoolplein.
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Kinderboekenweek

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek van
start gegaan. Helaas niet met een grootste opening op
het plein, maar wel met genoeg aandacht in de klas.
Vier meiden uit groep 8 hebben in elke groep de week
geopend met de speciale kinderboekenweek-dans van dit jaar. Het thema dit jaar is ‘En toen?’; daarom is er extra veel
aandacht voor boeken die over de geschiedenis gaan. Op school worden komende week ook nog activiteiten
georganiseerd rondom de Kinderboekenweek: Leerlingen uit groepen 7 en 8 gaan voorlezen in de groepen 1 tot en
met 3, en elke groep gaat met een andere groep gezellig iets knutselen in het thema ‘geschiedenis’. Uiteraard ook een
heel goed moment om thuis extra aandacht te besteden aan het lezen van een fijn boek!

MR-vergadering

De MR, tegenwoordig ook bereikbaar via MR@schoolverenigingwolters.nl, vergadert
minstens twee keer per jaar met het bestuur en de directie. Komende dinsdag staat
de eerste van dit schooljaar gepland. Op de agenda staan onder andere het nieuwe
plan van aanpak rondom COVID-19 naar aanleiding van de afgelopen persconferenties
en de vakantieregeling voor 2021-2022. In beide punten heeft MR naast adviesrecht
ook instemmingsrecht. De MR bestaat uit drie leden van de vereniging (ouders van leerlingen) en drie leerkrachten.
Komend jaar wordt de MR geleid door Maroesja Boorsma. Verder bestaat de MR uit Patrick Neuerburg, Mikail Suslu,
Steffie van den Bosch, Kaat Blaisse en Thomas Dickhoff. Voor wie meer informatie wil over de taken die bij dit orgaan
binnen de vereniging liggen, is er op de speciale MR-pagina op de schoolwebsite een link naar de Wet op de
Medezeggenschap op Scholen.

Ouderbijdrage

Vandaag zijn de facturen voor de jaarlijkse ouderbijdrage verstuurd. Deze zijn
verstuurd via het systeem WIS-collect. Per gezin is er één factuur verstuurd, op
naam van het oudste kind van het gezin. Met de ouderbijdrage worden “extra
voorzieningen aan kinderen geboden, die niet in het kader van de normale
exploitatie van een school door de overheid worden bekostigd”. Kijk voor meer
informatie op deze pagina van de schoolwebsite.

COVID-19 en de gevolgen voor Wolters

Op basis van de persconferentie van 18 september zijn weer enkele versoepelingen
voor het basisonderwijs bekend gemaakt. Zo mogen nu alle leerlingen naar school
komen als zij alleen verkoudheidsklachten hebben. Ook hoeven leerlingen in de
basisschoolleeftijd zich niet meer verplicht te laten testen bij klachten. Daarnaast is er
voor leerkrachten een voorrangsprocedure rondom testen gestart. Op basis van deze
ontwikkelingen is het plan van aanpak voor Schoolvereniging Wolters aangepast. De
nieuwste versie ligt nu bij de MR en wordt, zoals hierboven beschreven, aanstaande dinsdag op de bestuur/MRvergadering besproken. Daarna wordt deze op de schoolwebsite geplaatst en per mail aan alle ouders vestuurd.
In de de praktijk blijkt dat de voorrangsprocedure niet betekent dat een leerkracht maximaal één dag afwezig is.
Gelukkig hebben we op school veel flexibele collega’s rondlopen die een groepsleerkracht kunnen vervangen indien
nodig. Het kan dus zomaar voorkomen dat uw zoon of dochter thuiskomt en vertelt dat er een andere juf of meester
was. Door de inzet en flexibiliteit van deze collega’s kunnen wij zorgen voor continuering van het onderwijsproces en
we hopen dit voor elke leerling te kunnen blijven doen!
Contact met ouders
De school is, ondanks COVID-19, niet gesloten voor ouders. Wel is de school alleen toegankelijk op afspraak of
uitnodiging én na succesvol doorlopen van de triage.

