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December: SinterCovid, Kuchmis en Oud & Nies
Sinterklaas
Ook dit jaar heeft Sinterklaas tijd in zijn drukke agenda gevonden om onze
school te bezoeken. Helaas geen groots ontvangst op het plein met het
traditionele vaderkoor, maar wel een bezoek aan alle klassen! Sint had twee
Pieten mee, die op hun beurt weer zakken vol cadeaus meebrachten voor de
groepen 1 tot en met 4. In de leerjaren 5 tot en met 8 hebben de leerlingen
prachtige surprises en gedichten voor elkaar gemaakt. De leerlingen van
groep 8 fungeerden als Hulppieten en hebben tijdens de pauzes van de
andere groepen op het plein hun Pietendans getoond. We kijken terug op
een heerlijke dag!

Kerstmis
In de decembermaand wordt het Sinterklaasfeest in één adem genoemd met Kerstmis.
Sinterklaas is nog niet terug in Spanje of heel Nederland overvloeit met bomen vol met
ballen, eindeloze rijen van lichtjes en Kerstmuziek. Ondanks een wereldwijde pandemie
heeft Schoolvereniging Wolters alles gedaan om het voor haar leerlingen zo normaal en
dus goed en leuk mogelijk te organiseren. Zo ook de Kerstviering van dit jaar. De groepen
7 zijn druk bezig met het instuderen van het Kerstspel, dat zij zullen opvoeren voor de rest
van de school, in kleine groepen. Verder gaat het Kerstdiner voor de kinderen op
woensdag 16 december, op iets aangepaste wijze, door: Een Bring-your-own-Kerstdiner.
Dit houdt in dat ieder kind zijn eigen bord met eten, beker met drinken en andere
benodigdheden meeneemt. We vragen u dit samen met uw kind, met de Kerstgedachte
voorop, een bescheiden en voedzaam diner te regelen.
Daarnaast hebben we besloten dat de A- en B-lijn in twee groepen naar school komen, zodat niet alle ouders tegelijk
bij de school zijn. De A-lijn komt tussen 16:50 en 17:00 uur naar school; de B-lijn tussen 17:00 en 17:10 uur. Halen gaat
volgens hetzelfde principe: A-lijn tussen 18:00 en 18:10 uur; B-lijn tussen 18:10 en 18:20 uur.
Uiteraard is de school ook dit jaar weer volledig in Kerstsferen gebracht. Dit jaar door een stel zeer enthousiaste
ouders, onder bezielende leiding van de vrouw met de meest toepasselijke achternaam hiervoor: Natasja Engel. Zij
heeft zich bij de eerste OC-vergadering van dit jaar hiervoor aangemeld en we kunnen wel stellen dat het meer dan
zeer geslaagd is!

OOL-middag
Op 26 november was de eerste schoolbrede OOL-middag van dit schooljaar.
Het thema was COVID-19 en hoe hier in een bepaalde situatie mee om te gaan,
van hoe veilig de vaccinaties te verspreiden tot hoe toch te kunnen knuffelen met
eventueel besmette huisdieren. Op basis van de probleemstelling is eerst door de
leerlingen een aantal oplossingen getekend om vervolgens, aan de hand van de
beste pitch in het groepje, één idee ook daadwerkelijk na te maken met de
verzamelde kosteloze materialen. De les wordt afgesloten door een presentatie
aan de rest van de klas. Niet zomaar een knutselmiddag, dus.

Afscheid juf Frederieke
Komende week is de laatste werkweek van juf Frederieke. Vanaf de Kerstvakantie
zal zij gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Juf Frederieke is al heel lang
aan Wolters verbonden en heeft binnen de school aan veel verschillende groepen
lesgegeven, van kleuters tot en met de bovenbouw en alles wat daartussen zit. Het
afgelopen halfjaar heeft zij voor 4B en 5B gestaan. Wij zullen met het team en de
leerlingen op een passende manier afscheid nemen van Frederieke. Lieve Fre, we
wensen je veel plezier in de tijd die komen gaat en hopen je natuurlijk nog eens te
zien, op toch ook een beetje jouw Wolters!
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Een bericht van de Verkeerscommissie
De Schoolstraat (de buurt rondom Wolters zo autovrij mogelijk houden tijdens haal- en brengtijden) is een groot
succes gebleken. De gemeente heeft ons eerst enigszins overvallen met slecht nieuws. Wethouder Van Asten wil de
huidige verkeersregelaars niet langer bekostigen. De reden hiervoor is dat voor de korte inzet ’s ochtends en ’s
middags toch telkens drie uur inzet betaald moet worden. Wat voor onze scholendriehoek geldt, geldt ook voor de 23
andere schoolstraten in de stad. Kortom: dit is niet langer financierbaar, aldus de gemeente. De drie scholen hebben
hiertegen protest aangetekend bij B&W, waarin wij hebben gewezen op de bijzondere situatie (een paar regelaars die
zorgen voor verkeersveiligheid voor maar liefst 1000 kinderen), maar zonder het gewenste succes.
Wolters heeft het voortouw genomen in het overleg met de gemeente om toch tot een oplossing te komen. De
gemeente bleek erg enthousiast over de effecten van de Schoolstraat en wil (behalve financieren) graag samen met
de scholen de verkeersveilige situatie bestendigen. De gemeente is bereid om te besluiten tot een inrijverbod op de
haal- en brengtijden, als wij ervoor zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn om de hekken te bemannen. Hoe lang
inzet van vrijwilligers nodig is, is onduidelijk. In de tussentijd is door een HSV-ouder geopperd om “pollers”
(beweegbare paaltjes) te laten plaatsen. Daardoor zou de inzet van vrijwilligers aanzienlijk kunnen worden beperkt.
Via de klassenouders is al aan alle ouders gevraagd om dat plan te liken. Zeer veel dank voor het gehoor geven
daaraan; het plan staat – bij het schrijven van dit stukje – bijna op #1! Toch kunnen wij er niet op rekenen dat het ook
echt uitgevoerd gaat worden.
Kortom, wij zijn op zoek naar vrijwilligers (ca. 3 per klas, zodat wij een “pool” kunnen vormen).
• Inzet bij voldoende grote pool: gemiddeld eens per twee weken ca. een halfuur (tussen 8:15u – 8:45u of
14:15u – 14:50u; op woensdag tussen 12:15u en 12:45u).
• Wanneer: start naar verwachting na de voorjaarvakantie.
• Onbetaalbare ervaring, met luxe opleiding tot
verkeersregelaar door de wijkagent en uitzicht op veel
blije, fietsende kinderen.
• Hoe: aanmelden
via verkeer@schoolverenigingwolters.nl

Vakantiepas
Leden van de VakantiepasClub hoeven zich deze kerstvakantie niet te vervelen. Ze krijgen een nieuwsbrief met allerlei
verschillende activiteiten. Schaatsen in Scheveningen of speuren op Landgoed Ockenburgh. Knuffelen met ezels of
knutselen. Naar het Museon of Kinderboekenmuseum en nog veel meer. Kijk voor alle activiteiten en kortingen op
www.vakantiepas.nl. Met de VakantiePas kunnen kinderen in de schoolvakanties allerlei leuke dingen doen. Gratis of
met korting. Voor de zomervakantie krijgen ze op school een boekje met heel veel leuke en leerzame activiteiten.
In de korte schoolvakanties is er geen boekje, maar een digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link naar
kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen de kinderen als ze lid zijn van de
VakantiepasClub. Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis)
op via www.vakantiepas.nl

Leeropbrengsten ten tijde van lockdown
Jaarlijks ontvangen wij vanuit het NRO (Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek) een rapport over hoe het met onze oud-leerlingen gaat in het
Voortgezet Onderwijs. Dit jaar wordt een extra onderzoek gedaan, waarmee wordt
onderzocht of er eventuele gevolgen zijn op het gebied van leeropbrengsten,
ontstaan door de thuiswerkperiode van vorig schooljaar. Om dit rapport te kunnen
maken heeft het NRO gegevens nodig, daarom worden de resultaten van het Citoleerlingvolgsysteem anoniem
gedeeld met het NRO. Op basis van hiervan wordt een op maat gemaakt rapport opgesteld. Indien u niet wilt dat wij
de gegevens van uw kind(eren) anoniem delen, neem dan contact op met de school! Wij houden u op de hoogte!

Tot slot
Tot slot wenst het gehele team van Wolters iedereen een heerlijke vakantie met knusse en
kleinschalige Kerstdagen, en veilig oud & nieuw met louter knallen van de champagne en bovenal
een gezond 2021.
Wij hopen iedereen in het nieuwe schooljaar weer rond het plein te zien, en indien mogelijk
natuurlijk ook in het schoolgebouw!

