Nieuwsbrief
Schoolvereniging Wolters
maart
2016

WoltersWetensWaardigheden
CPC groot succes
Wat was het een feest om al die bananengele bandana's voorbij te zien razen op de korte en
lange afstanden van de CPC Loop. Zwoegende coaches die hun enthousiaste kroost amper bij
konden houden, joelende leerlingen die hun ouders trots naar de eindstreep schreeuwden
en sportieve leraren die zich naar een persoonlijk record lieten juichen door blijmoedige
collega's. Het Wolters-wij-gevoel was alom aanwezig en het voelde goed daar deel van te
zijn.
De organisatie was tot in de puntjes verzorgd. Zelfs de foto's kreeg deze web-redacteur
keurig met een linkje toegestuurd. Klik op de link en zie hoe leuk het was.
Wat restte was het genieten van de glimmende medailles en de stralende koppies die op maandag alle bouwen de school
bevolkten. Wij kijken dankbaar terug op een prachtig ouder-initiatief.

Voorstelling Kleuters
De afgelopen weken zijn de groepen 1&2 druk in de weer geweest met het thema
beroepen. Van kringgesprek tot schilderwerk; alles stond in het thema van "Later wil ik
worden..."
Vanochtend was het grote moment aangebroken dat de kinderen mochten optreden voor
de ouders om ze een palet aan beroepen voor te leggen. En het was een overweldigend
succes. De kinderen dansten en kapten en zongen naar hartenlust. De ouders voelden zich
duidelijk geïnspireerd. Zoveel beroepen trokken in een stoet voorbij. De keuze was reuze,
alles was mogelijk en het is nooit te laat voor een carrière-switch.
Wat een fijne ochtend was het weer. Dank lieve juffen voor de geweldige organisatie en
voor de enorme inspiratie! De prachtige foto's die Judith van Tartwijk maakte, staan in de fotogalerij achter de inlog

Nieuwe gezichten in de school
Wellicht heeft u ze al zien lopen, meester Mark en juf Eva. Voor de meeste kinderen
is Mark geen onbekende, omdat hij de afgelopen 2 jaar stage liep bij de
vakleerkracht gymnastiek, meester Bernard.. Omdat Bernard vanaf vrijdag 01 april
a.s. gebruik zal maken van de regeling ouderschapsverlof, gaat Mark t/m einde
schooljaar 16/17 op vrijdag de gymnastieklessen verzorgen.
Oud-leerling Eva Mollema zit in de laatste fase van haar Pabo-studie. Zij doet haar
eindstage in groep 3A bij juf Yvonne. Juf Kaat, leraarondersteuner van de groepen 1
t/m 3, neemt t/m einde van dit schooljaar verlof op. Eva zal haar op vrijdag
vervangen. Wij wensen Eva en Mark veel plezier op Wolters.

Baby voor juf Afra
Op 3 februari is Isa Maria Jacobs, dochter van juf Afra geboren. Is het geen plaatje? Isa houdt haar
moeder ‘s-nachts nog lekker veel wakker. Verder laat Afra weten dat het met haar en haar meisje
uitstekend gaat.
Grote broer Miro is apetrots op zijn kleine zusje. Na de meivakantie keert juf Afra terug voor groep 5B.
Dat is natuurlijk fijn. Tot die tijd worden haar taken liefdevol waargenomen door juf Corinne. Collega’s
en leerlingen wensen juf Afra nog een paar heerlijke kraamweken en hopen Isa gauw te mogen
bewonderen op school.

Kortingen op ICT voor u
Wist u dat u software en hardware met hoge kortingen kunt kopen omdat uw kind een basisschoolleerling is? Schoolspot.nl is dé
ICT-webwinkel oor het basis- en speciaal onderwijs waar ouders en medewerkers met veel korting officiële software, hardware en
andere ICT-gerelateerde producten kunnen bestellen. Deze korting kan oplopen tot wel 90% en dat wil de school jullie niet
onthouden! Schoolspot.nl is geen commerciële webwinkel, maar een dienst voor het onderwijs. Meer info? www.schoolspot.nl
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Bouscholte project – wat is dat?
Iedere groep werkt gedurende een periode van het schooljaar aan een vooraf vastgesteld
thema in projectvorm. Dat noemen we de Bouscholteweken. In de Bouscholteweken is alles
anders. De kinderen leren met en van elkaar om een presentatie te maken over een
onderwerp. Dat doen zij met behulp van de digitale middelen die school en thuis te bieden
hebben. Het accent ligt op samenwerken, onderzoeken, creëren en presenteren. Ieder
leerjaar op het eigen niveau. de afgelopen maand waren de groepen 1,2, 5 en 8 aan de
beurt. De kleuters hadden dit jaar als thema Beroepen dat haar apotheose had in de
fantastische gezamenlijke voorstelling voor de ouders.
In groep 5 verdiepten de kinderen zich in de Provinciën, zij maakten moodboards, schreven
ieder een eigen hoofdstuk en ieder groepje presenteerde aan de hand van een PowerPoint aan de ouders wat zij geleerd hadden.
En wat is dat veel en wat deden zij het super!
In groep 8 is het thema altijd Geschiedenis, want dát was het lievelingsvak van meneer Bouscholte, de oprichter van onze school.
De leerlingen werkten in groepjes, versplinterd door de hele school, aan hun werkstuk over historische kopstukken. Wat is het
mooi te zien, hoe zelfstandig de kinderen kunnen (samen)werken. En aan presentatietalent was al helemaal geen gebrek! Er is een
heus Bouscholte-comité (4 Wolters-ouders van niet-groep-achters) dat zowel de mondelinge, als de digitale én de papieren
presentaties beoordeelt van onze oudste leerlingen. Het comité reikte prijzen uit voor individuele en groepsprestaties onder grote
belangstelling van de trotse ouders. Misschien was het nog wel het mooiste te zien hoe trots de leerlingen waren op hun
klasgenootjes die in de prijzen vielen. Het Bouscholte project is en blijft een mooi instituut! De foto’s staan achter de inlog op onze
website.

Afbeelding rapportmappen
De prachtige aquareltekening van het gebouw die op de voorkant van menig rapportmap prijkt is gemaakt door oud-leerling Maurits de Haan.
Maurits had zijn tekening keurig gesigneerd, maar dat is helaas weggevallen in de
afdruk. Daarom krijgt hij via deze weg alsnog de eer die hem toekomt. Dankjewel
Maurits, dat wij jouw tekening mochten gebruiken en veel plezier op het Maerlant
Lyceum!

Turntoernooi
Wist u dat onze school een eigen turnploeg heeft? En dat deze ploeg op 19 maart met maar liefst
twee teams uitkwam op het scholentoernooi in de sporthal van de HALO aan de Laan van Poot?
Nou, dat is dus zo en weet u, het was een onwijs leuk evenement. Een toernooi waar leerlingen
uit alle groepen van de bovenbouw (+ 1 talentje uit leerjaar 5), jongens, meisjes, a en b, alles
door elkaar, samen streden voor de eer van de school. Dat deden zij met verve. Wat zullen
meester Bernard en zijn assistente mama Mechteld, trots op de turntalenten zijn geweest.
De tribunes zaten letterlijk propvol en daar had Wolters een lovenswaardig aandeel in; ouders,
juffen en meesters moedigden de Wolterianen aan om nog hoger, nog verder en nog
ingewikkelder te springen. Wij verheugen ons op volgend jaar als de animo ongetwijfeld nóg groter zal zijn. Dank, meester Bernard,
dat u de afgelopen weken de tijd hebt genomen om in de pauzes te oefenen met de kinderen en dat u de kinderen zo inspirerend
begeleid heeft! De foto's staan in de Fotogalerij.

Activiteiten april
wo 13 apr
wo 13 apr
do 14 apr
vr 15 apr
wo 27 apr
vr 29 apr

Inloopkwartier
Rugbytoernooi (interscholair)
Juf Hanka jarig
Voorstelling Middenbouw
KONINGSDAG
meester Bernard jarig

8.30 – 8.45 uur
HRC (t.o. HDM) 12.30 uur start

Tijd klik hier
VRIJ


