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Een nieuw schooljaar, een nieuwe editie
Sportdag

Op vrijdag 13 september vindt de jaarlijkse sportdag plaats. Voor de groepen 1 en 2 is deze in en rond de school, voor de groepen 3
tot en met 8 op HDM. Voor de groepen 1 en 2 is de
sportdag van 08:30 uur tot 11:30 uur, voor 3 tot en met
8 van 09:00 uur tot 12:30 uur. De sportdagcommissie is
al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. Van het
uitzoeken van de benodigde materialen tot contact
opnemen met de weergoden, niets wordt aan het toeval
over gelaten, om zo te zorgen voor een fantastische dag.
Uiteraard kan ook deze sportdag alleen perfect verlopen
met behulp van genoeg vrijwilligers. Meld je aan via de
groepsleerkracht of via de klassenouders van je klas.
Willen jullie zorgen voor de een shirt in de juiste
teamkleuren? Groep 3 en 4 Geel, Groep 5 en 6 Blauw en
Groep 7 en 8 Rood. De sportdag wordt traditioneel
afgesloten met de voetbalwedstrijd tussen de groepen 8
en de leerkrachten. Ouders zijn van harte welkom om
tussen de kinderen op de tribune te komen aanmoedigen!

Swim to fight Cancer
Zaterdag 14 september is de actie Swim to Fight Cancer in de Veenkade bij de Paleistuinen. Een groot aantal
(oud-)Woltersleerlingen zwemt mee om zo geld op te halen voor het goede doel. Check de speciale Team
Wolters-pagina om te zien welke kanjers het water in duiken.
Extra trots zijn wij op Fleur, die langs verschillende scholen in Den Haag is gegaan om de actie te promoten
én ze gaat zelf ook het water in.
Zien we u langs, of misschien zelf in de grachten op 14 september?

Thuis oefenen met onderwijssoftware
Sinds vorig schooljaar werken de leerlingen en leerkrachten van Schoolvereniging Wolters in de cloud. Waar vroeger werd ingelogd
via Basispoort, gebeurt dit nu door een portal van onze netwerkleverancier
Skool. Het voordeel hiervan is, dat in deze portal een Office365-omgeving
zit geïntegreerd.
Thuis oefenen met bijvoorbeeld Nieuwsbegrip of Muiswerk kan nog steeds
via Basispoort. Via de schoolwebsite, onder het kopje Leerlingen, Weblinks
vindt u de juiste sites. Maar, u kunt thuis ook inloggen via dezelfde portal
als die op school wordt gebruikt: portal.miloo.online
Inloggen Miloo groep 1 t/m 5
Via de groepsleerkracht van uw kind(eren) kunt u de inloggegevens
opvragen, alleen geven deze nog geen toegang tot de Office365-diensten.
Wilt u dit al wel hebben, loop even langs bij of mail naar Bram Franken,
bfranken@schoolverenigingwolters.nl
Inloggen Miloo groep 6 t/m 8
De leerlingen van de bovenbouw kunnen in Miloo inloggen met hun Office365-account. Ze doen dit op school dagelijks, dus weten
zelf hoe dit moet.
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Schoolbrengweek

Van 16 tot en met 20 september vindt de schoolbrengweek plaats. Een week waarin ouders door
de organisatie School op Seef worden uitgedaagd de kinderen lopend of met de fiets naar school
te brengen. Niet alleen vanwege de positieve effecten op de gezondheid van de kinderen maar
ook om de verkeersveiligheid rondom de school onder de aandacht te brengen. Een goede
oefening voor onze kinderen waarbij juist de ouders een belangrijke rol spelen.
We zien jullie graag lopend of te fiets tegemoet!

Parro
De communicatie van de leerkrachten richting ouders gaat via Parro.
Parro is een app ontwikkeld door de makers van ParnasSys, ons
leerlingvolgsysteem. Elke ouder is gekoppeld aan de groep van
zijn/haar eigen kind(eren) . Ook is contact leggen
met de groepsleerkracht via Parro erg eenvoudig. Nog geen
koppelcode voor Parro ontvangen? Mail naar
ileeksma@schoolverenigingwolters.nl en vermeld in de mail de naam
en groep van uw kind. U ontvangt dan zo snel mogelijk een nieuwe
koppelcode.

Algemene Ouderavonden
De komende weken staan de algemene ouderavonden gepland. De
groepsleerkrachten ontvangen u graag, om alle praktische zaken van dit
schooljaar door te nemen. De planning van de algemene ouderavonden
is terug te vinden in de ouderagenda van de school en natuurlijk in de
jaarplanning. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de algemene
ouderavond kunt u bijna alle informatie ook terugvinden op de website
van de school. Via de website is ook het huiswerk voor de groepen 6 tot
en met 8 terug te vinden.
We zien u graag op de algemene ouderavond!

Jaarplanning
De jaarplanning is een document dat aan veel aanpassingen onderhevig is. De juiste versie is altijd te vinden op
de website. Controleer goed of u de laatste versie heeft door naar de datum bovenin te kijken. De laatste versie is
van 9 september 2019 en hij is hier te vinden, maar voor alle gemak ook toegevoegd aan deze eerste WWW van
schooljaar 2019/2020.

Bijlage Jaarplanning

