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WoltersWetensWaardigheden

Gelukkig nieuwjaar
Team Wolters wenst alle leerlingen en ouders een mooi 2016. Wij nemen ons voor er een mooi jaar met jullie van te maken; een
jaar waarin we plezier en leren zo combineren dat Wolters een plek is waar je leert de wereld open, nieuwsgierig en kritisch
tegemoet te treden en waar je gelukkig bent en jezelf kan zijn. Gelukkig nieuwjaar!

Beterschap
Wij wensen juf Jacqueline (groep 8B) veel beterschap. In de kerstvakantie is zij opgenomen in het
ziekenhuis met een bacteriële hersenvliesontsteking.
Naar verwachting zal zij volledig herstellen. Hoelang dit gaat duren is nog niet te zeggen. Juf Lot zal de
lessen waarnemen.
Omdat de infectie van Jacqueline een pneumokok betreft, zijn speciale maatregelen niet nodig. Zie
voor meer informatie de website van het RIVM .
Na de schrik van het bericht dat Jacqueline was opgenomen, zijn we nu vooral blij te horen dat het elke
dag een beetje beter gaat en hopen we dat 2016 haar alle goeds zal brengen!
De leendrift neemt de laatste tijd weer toe en sommige kinderen vinden het moeilijk om nee te zeggen als iemand iets komt lenen.
De leerkrachten zullen daarom de afspraak dat er op Wolters geen gymkleding van elkaar geleend mag worden, nog eens onder de
aandacht brengen in de klas. Ook is het niet de bedoeling dat iets uit de gevonden voorwerpen mand geleend wordt.
Wij hopen op het begrip van ouders in dezen en dat zij hun kinderen helpen herinneren hun gymtas mee te nemen op de gymdagen.

Oproep evaluatie naschoolse activiteiten
Dit is een oproep aan ouders van leerlingen die deel hebben genomen aan de naschoolse activiteiten.
In september van dit schooljaar zijn we, bij wijze van proef, gestart met het beschikbaar stellen van ruimte aan aanbieders van
naschoolse activiteiten. Om te beoordelen of wij het aanbod willen uitbreiden en of wij verder willen gaan met het huidige aanbod
roepen wij ouders van deelnemers op feedback te geven via deze link: Evaluatieformulier Naschoolse activiteiten
Deze online enquête bestaat uit slechts 5 meerkeuzevragen en is dus zo ingevuld.
Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. Als uw kind deelnam aan twee activiteiten vragen wij u voor iedere activiteit een aparte
enquête in te vullen. De enquête is anoniem, wel wordt uw ip-adres vastgelegd. Alvast dank!

Verboden voor airboards
Een nieuw fenomeen rukt op in de wijk; het airboard. Het airboard wordt ook wel hoverboard,
balanceboard of mini-segway genoemd en heeft een elektromotortje om je mee voort te
bewegen. Onlangs ontvingen alle scholen in de buurt onderstaande informatie van de
wijkagent over airboards, hoverboards e.d.:
"Airboards zijn in Nederland op de openbare weg verboden. Er mag dus officieel nergens in het
openbaar mee gereden worden, ook niet op de stoep. Het gaat om gemotoriseerde
tweewielers, dus ze zouden een Europese typegoedkeuring als bromfiets moeten hebben. Daar
komen ze echter niet voor in aanmerking, omdat je er alleen op kan staan. De enige mogelijkheid is dan nog een aanwijzing als
bijzondere bromfiets. De segway valt bijvoorbeeld onder de bijzondere bromfietsen. Voor airboards is nog geen aanvraag ingediend
om in die categorie te vallen. De kans dat de airboard een bijzondere goedkeuring zal krijgen is op voorhand niet groot. Dit omdat
hij geen stuur heeft. Eigenaren mogen de apparaten dus alleen binnenshuis of op privéterrein gebruiken => dus ook niet op een
schoolplein. Het voertuig is dus ook niet verzekerd conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. De school kan dus
aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel als ze dit op het terrein toestaan. "
Dat is voor ons genoeg reden het airboard te verbieden op school. Wij vragen van ouders erop toe te zien dat de kinderen hun
airboards niet meenemen naar school.
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Informatie leerjaar 8
Wij proberen continu onze informatievoorziening te verbeteren en concluderen dat
leerjaar 8 zoveel extra schema's en toelichting behoeft, dat een eigen pagina met
daarop alle informatie geclusterd, wenselijk is. Inmiddels is deze 'groep 8 pagina' in
de lucht.
U vindt de pagina terug onder de tab Leerlingen. Uw feedback is van harte welkom.
We beloven alvast dat de exacte tijden van de voortgangs- en adviesgesprekken volgend
schooljaar eerder bekend zullen zijn.

Cito-afnameperiode
De cito-afnameweken zijn gepland van 25 januari t/m 5 februari. De afnames zijn bij voorkeur in de
ochtend. Het zou daarom fijn zijn als u ervoor zorg draagt dat de kinderen op tijd op school zijn. In
deze periode wordt niet in subgroepjes gewerkt met de leerlingen. Voor deze toetsen hoeft niet
geoefend te worden. Als uw kind het fijn vindt alvast vertrouwd te raken met de vraagstelling, kunt u
op onze weblinkpagina voor leerlingen klikken op de cito-button.
In verband met de afname zijn de toetsresultaten vanaf heden niet opvraagbaar via het
ouderportaal van ParnasSys. Zodra de nieuwe gegevens correct verwerkt zijn, worden de toetsgegevens weer opengesteld.

City Pier Cityloop
Zondag 6 maart is het weer zover: de jaarlijkse CPC loop in Den Haag! De
inschrijving hiervoor is vanaf vandaag geopend. Hieronder vind je meer informatie
over de loop en de inschrijving. Je kunt je kind(eren) tot uiterlijk 16 januari
opgeven voor de CPC 2016 scholenloop.
CPC afstanden
Ernst en Bobbyloop (1 km)
Voor de jongsten (t/m 10 jaar) is er de Ernst & Bobbie Kinderloop. Tijdens dit
onderdeel worden de kinderen aangemoedigd door de vele toeschouwers én de
entertainers Ernst & Bobbie (bekend van tv en theater). Voorafgaand aan de loop verzorgen de tv-helden een geweldige warmingup met bekende liedjes en dansjes.
Jeugdloop (2,5 km)
De Jeugdloop is bedoeld om de jeugd (8 t/m 12 jaar) kennis te laten maken met de loopsport. Langs het parcours van 2,5 km staan
er vele enthousiaste toeschouwers die je aanmoedigen, om iedereen naar de eindstreep te juichen!
Coaches
Vaders, moeders, opa’s en oma’s mogen als begeleider meedoen aan de loop. Ouders en begeleiders bij de Scholenloop 1 km en
2,5 km zijn verplicht om een coachstartnummer te dragen. Bij de inschrijving kun je een coachstartnummer bestellen voor de
begeleider. In verband met de veiligheid van het kind adviseren wij minstens 1 coachnummer per gezin te bestellen.
Elektronische inschrijving
De inschrijving is vanaf vandaag geopend. Om in te schrijven ga je naar de inschrijfpagina
Je kunt je online inschrijven tot woensdag 27 januari.
Na inschrijving volgt een automatische bevestiging van inschrijving en een factuur via de mail.
Pas nadat je betaling door ons is ontvangen is je inschrijving definitief. Je betaling moet uiterlijk vrijdag 29 januari door ons zijn
ontvangen.
De kosten voor de scholenloop zijn:
Scholenloop 1 km (Ernst & Bobbie Kinderloop): € 3,- per deelnemer
Scholenloop 2,5 km (Jeugdloop): € 4,- per deelnemer
Coach startnummer: € 2,- per coachnummer
Bij je inschrijving zit inbegrepen
•Startnummer(s) voor deelnemende kinderen en coaches
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•Medaille voor de deelnemende kinderen
•Coole Woltersgadget voor de deelnemende kinderen
•Welverdiende snack in de Woltersstand na afloop van de loop
Deelnemers via de CPC-site:
We horen het graag als je je kind(eren) al eerder hebt ingeschreven via de CPC-site. Stuur een mail aan cpcwolters@gmail.com met
naam, klas en loop (1/2,5 km), zodat wij informatie over het programma en de Woltersstand op 6 maart naar je kunnen mailen.
Tot slot
De organisatie van de scholenloop Wolters is een ouderinitiatief, mede mogelijk gemaakt door 9 sponsoren en ondersteund door
school. Deelnemers ontvangen in februari aanvullende informatie over de scholenloop via de mail. Voor vragen over je aanmelding
kun je een e-mail sturen naar cpcwolters@gmail.com

Nieuw wachtwoord
De inloggegevens van de website zijn gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord is via de mail aan de ouders doorgegeven. Dor in te
loggen heeft u toegang tot de fotogalerij en de downloadpagina voor ouders. Bent u het wachtwoord vergeten stuur even een
mailtje.

Foto’s Kerstspel
De foto’s van het kerstspel staan in de fotogalerij achter de inlog.

