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Maart: Wie goed doet goed ontmoet
Informatieavond 2 april

In de WWW van januari en februari was te lezen over de jaarlijkse informatieavond, dit jaar
ingevuld door Bart Vogelaar, gepland op donderdagavond 2 april. Wij raden u, nogmaals, zeer
aan deze avond vrij te maken én houden, zodat u naar school kunt komen luisteren naar een
inspirerend verhaal van Bart. Bart is als professor en ontwikkelingspsycholoog verbonden aan
de Universiteit Leiden. Hij komt in deze hoedanigheid bij ons op school vertellen over de
cognitieve ontwikkeling van kinderen. Echt een aanrader. Houd uw mail en Parro in de gaten
voor meer informatie en de aanmeldprocedure voor deze inspirerende avond.

Werving nieuwe directeur

Het traject voor het werven van een nieuwe directeur is in volle gang.
Afgelopen woensdag 4 maart is er onder begeleiding van een extern
wervings- en selectiebureau met verschillende kandidaten gesproken
door twee commissies: de sollicitatieadviescommissie (SAC) en de
benoemingsadviescommissie (BAC). Beide commissies bestaan uit
een afvaardiging van bestuursleden, teamleden en leden van de
medezeggenschapsraad. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de vorderingen van het proces.

Nieuwe ronde naschoolse lessen Young Engineers

Vanaf donderdag 26 Maart starten een nieuwe leerzame én leuke
naschoolse activiteit op onze school; 5 wekelijkse naschoolse
wetenschaps- en techniek lessen met technisch lego. Deze naschoolse
activiteit wordt aangeboden door Young Engineers. Young Engineers
heeft afgelopen jaren meerdere cursussen aangeboden op
Schoolvereniging Wolters, met veel succes. Elke week is een aantal leerlingen op donderdagmiddag aan de slag
gegaan. De inschrijving voor de nieuwe ronde is geopend. Alle informatie is te vinden via deze link, en let op, vol is
helaas vol.

Juf Laura rent marathon voor KWF

Op 5 april rent onze juf Laura de marathon van Rotterdam. Hiervoor is ze al lang aan het
trainen, van rondjes van een paar kilometer is haar trainingsschema inmiddels beland op
het punt dat ze op vrijdagmiddag, na een volle week werken, nog ‘even’ 32 kilometer
gaat hardlopen. ‘Waarom zou je dat doen, Laura?!’, horen wij u vragen. Nou, dit doet zij
om geld in te zamelen voor KWF. Wil je Laura sponsoren én daarmee tegelijkertijd het
goede doel steunen? Check Laura’s persoonlijke fundraiser pagina hier! Hup Laura! Wij
zijn super trots op je! Op naar een PR! #demooiste

Inloopkwartier

Op maandag 23 maart is het inloopkwartier. U bent dan van harte uitgenodigd
in de klas, om te komen kijken naar alle gemaakte werkjes, in de toetsmappen
te bladeren of samen een werkje uit de kast te proberen. Uiteraard bent u ook
welkom bij de vakleerkrachten: Marlies en Marie-Christine van
handvaardigheid en Bernard van Gym. Alle inloopkwartieren zijn ingeroosterd
en te vinden in de ouderagenda en op de jaarplanning.
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Bouscholteweek groepen 4 en 5

Deze maand staat zowel de Bouscholteweek van groep 4 als die van groep 5 gepland. De
Bouscholteweek is een projectweek waarin de leerlingen, in plaats van het reguliere
programma, een hele week werken aan een project binnen een bepaald thema. De
Bouscholteweek van groep 5 is van maandag 9 maart tot en met vrijdag 13 maart en
heeft als thema ‘De Twaalf Provincies’. Die van groep 4 is van 23 maart tot en met 27
maart en heeft als thema ‘Vervoer’. De Bouscholteweek wordt traditiegetrouw
afgesloten met een presentatie voor de ouders. Voor groep 5 staat deze gepland op
vrijdagmiddag 13 maart; voor groep 4 op vrijdagmiddag 27 maart. Via de
groepsleerkrachten krijgen de betreffende ouders een specifiek tijdstip toegestuurd.
Houd Parro dus goed in de gaten! Wij wensen de leerkrachten en leerlingen van deze
leerjaren een inspirerende en leerzame week toe! Benieuwd wanneer uw kind Bouscholteweek heeft? Check de
jaarplanning voor de presentatiedata. De Bouscholteweek is in de week voorafgaand aan de presentaties.

Studiedag 16 maart

Maandag 16 maart staat de derde studiedag van dit jaar gepland. De leerkrachten van
Wolters worden verder geschoold in groepsdynamiek en sociogrammen, onder leiding
van Kees Spoelstra. Kees Spoelstra is verbonden aan De Loodsboot en het
expertisecentrum gedrag PO en VO in Den Haag. Wij wensen het hele team van
Wolters een leerzame dag toe. De kinderen zijn deze dag vrij!

Groep 8 brengt bezoek aan Tweede Kamer

Vandaag zijn de groepen 8 op bezoek geweest in de Tweede Kamer. De leerlingen
zijn ontvangen door oud-leerling, tevens Minister-President, Mark Rutte. De
leerlingen zijn rondgeleid door Ockje Tellegen, Tweede Kamerlid en moeder van
een aantal leerlingen op Wolters. De leerlingen zijn onder andere in de zaal van de
Tweede Kamer en de indrukwekkende bibliotheek geweest. Het was een
indrukwekkende, maar bovenal leerzame ochtend. Veel dank aan Mark Rutte en
Ockje Tellegen voor hun tijd en enthousiasme.

Fietsexamen groepen 7

Maandag 30 maart is het Theoretisch Verkeersexamen in de groepen 7. Er wordt
al druk geoefend en geleerd. Het behalen van het Theoretisch Verkeersexamen in
een voorwaarde voor deelname aan het Praktisch Verkeersexamen, gepland op
15 april. Als verdere voorbereiding op veilig kunnen deelnemen aan het verkeer is
voor deze groepen ook dit jaar weer een ‘dode hoekles’ gepland. Er komt dan een
vrachtwagenchauffeur vertellen over de dode hoek van grote voertuigen én
kinderen ervaren letterlijk wat dit precies inhoudt, door plaats te nemen in de
cabine van de vrachtwagen. Wij wensen de leerlingen van groep 7 veel succes met de voorbereidingen!

Goed doel Bizz-Week

In de vorige editie van deze nieuwsbrief heeft u gelezen over de Bizz-Week in de groepen
8, een projectweek waarin de groepen 8 in kleine groepjes een bedrijf opzetten en leren
over productie, aandelen en winst maken. Deze projectweek had een klein competitief
element: Het groepje dat aan het eind van de week het meeste heeft verdiend ‘wint’ de
Bizz-Week. De prijs die hiermee wordt gewonnen is een cheque van maar liefst €250! Dit
geldbedrag wordt, in onderling overleg, gedoneerd aan een goed doel naar keuze van
onze leerlingen. De winnaars van groep 8A hebben gekozen voor KWF en de winnaars van
8B hebben gekozen voor De Voedselbank. Fantastische keuzes en beide gemaakt met hart
en ziel. We enorm trots op onze leerlingen.

