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“De biebboeken staan op
school achter in
de klas en
worden
veelvuldig
gelezen door de
kinderen …”

De functie van de nieuwsbrief
Wij willen u graag goed informeren, enthousiast vertellen over het wel en wee in de school en
trots tonen hoe leuk onze leerlingen zijn. In een tijdperk waarin eenieder overladen wordt
met informatie, kunnen wij ons goed voorstellen dat u niet altijd alle teksten helemaal leest.
Daarom plaatsen wij actuele berichten altijd op onze website. Zo is e.e.a. makkelijk terug te
vinden. Als er tien nieuwe berichten op de website staan, informeren wij u daarover en wordt
u doorgelinkt naar de nieuwsgalerij. In de kop van het bericht proberen wij duidelijk te maken
waar het bericht over gaat. Zo kunt u makkelijk inschatten of het bericht voor u interessant
is, nieuwswaarde voor u heeft en of u door wilt klikken om het hele bericht te lezen. Alle
berichten uit deze nieuwsbrief zijn dus altijd terug te vinden op de website waar ze op
volgorde van plaatsing staan weergegeven. Deze nieuwsbrief staat in papieren versie in het
folderrek in de centrale hal bij de hoofdingang.

Schoolreis 8 en 9 juni

Biebouders bedankt!

Dit jaar gaan we in het kader van het thema
Geschiedenis naar het Muiderslot. Om iedereen
genoeg speel- en leerruimte te bieden is
besloten het schoolreisje te verdelen over 2
dagen, 8 en 9 juni:

Graag zetten wij onze bieb-ouders hier op de
website even digitaal in het zonnetje. Toen de
gemeente Den Haag de bibliotheek
Benoordenhout sloot en er geen werkbaar
alternatief kwam, werden wij benaderd door
Fenny Staverman, medewerkster van de
Bibliotheek Bezuidenhout. Zij had wel een
suggestie. En zo ontstond het Biebouderschap.
Ouders van Wolters hebben zich opgeworpen als
Bieb-ouder. Hun naam is bekend bij de bieb,
waardoor zij 'gemachtigd' zijn om voor een
periode van 6 weken 30 boeken voor een klas te
lenen. Na zes weken halen zij de boeken op in
de klas, brengen ze terug en nemen 30 nieuwe
boeken mee. De bieb-boeken staan op school
achter in de klas en worden veelvuldig gelezen
door de kinderen. Daar zijn wij natuurlijk heel
blij mee. Dankzij dit initiatief hebben de
kinderen steeds actuele boeken in de klas, die
aansluiten op hun interesses en leesniveau.
Niet alleen wij maar ook de bieb-medewerkers
zijn blij. Vorige week ontvingen wij een mailtje
van Fenny waarin ze aangaf hoe prettig de
samenwerking met de ouders verloopt. Hoog
tijd dus om deze ouders eens in het zonnetje te
zetten. Bij dezen!

Maandag 8 juni Groepen 1A - 2 - 4 - 6
Dinsdag 9 juni Groepen 1B - 3 - 5 - 7

“Het team zal
in
samenwerking
met het
Muiderslot een
fantastisch
gevarieerde dag
neerzetten.…”

Het team zal in samenwerking met het
Muiderslot een fantastisch gevarieerde dag
neerzetten waarin ruimte is om te leren, spelen
en samen te werken. In de aanloop haar deze
dag zullen er op school lessen gegeven worden
om de voorkennis en de voorpret van de
kinderen te activeren. We zullen vanaf Wolters
met de bus vertrekken, meer informatie volgt
snel.
Wij kijken met veel enthousiasme uit naar deze
dagen.

Gevonden voorwerpen
Er hangen weer hele mooi
kleertjes aan het rek bij de
kleedkamers te wachten tot hun
eigenaar ze op komt halen.Na
de meivakantie beginnen we
weer met een leeg rek.
Gymschoenen, T-shirts,
complete gymtassen en stapels
handdoeken; het aanbod is
reuze. Komt dat zien!
Op 8 en 9 juni bevolken de ridders en jonkvrouwen
van de Orde van de Wolterianen het Muiderslot
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Be zoe k St or k y
Op 16 april kreeg de school bezoek van, Storky, de mascotte van ADO. Voor alle leerlingen waren er vouchers voor een gratis
kinderkaartje voor de wedstrijd ADO-Vitesse op vrijdag 24 april, de studiedag. Storky liet ons weten dat hij het heel gezellig
vond bij ons op school en dat hij het helemaal niet erg vond dat de meeste kleuters riepen dat hij van HVV was. Wij zijn
hartstikke blij met dit enthousiaste initiatief van onze Haagse profvoetbalclub. Een sfeerimpressie van het bezoek is
opgenomen in de fotogalerij. Vergeet u niet in te loggen?

Wolters Allerlei
Juffendag Middenbouw
Afgelopen woensdag was het juffendag voor
de middenbouw. Wat is het toch fijn dat elk
jaar weer alle juffen van de middenbouw op
dezelfde dag jarig zijn. Dat is dan ook een
voorwaarde om in de middenbouw les te
mogen geven. De juffen werden deze dag
verwend door hun leerlingen met bloemen en
cadeautjes, erg fijn. Hierna kon het echte
feest beginnen. In elke klas konden de
kinderen
meedoen
aan
verschillende
activiteiten en spelletjes. Er was snoephappen
2.0, de kinderen konden cake versieren,
muziekinstrument maken, bouwwerken met
spaghetti en spekjes ontwerpen, kralen
strijken, maar ook gezellig samen een
spelletje
twister, reuze mikado of
sjoelbakken. Er was zoveel keuze, het kon
niet op. Hoogtepunt van dit feest was als
altijd “de vliegende Hollander”. Meester
Bernard had weer een indrukwekkend schip
gebouwd van bankjes, touwladders en de
dikke mat. Geduldig wachtten de kinderen op
hun beurt om naar verre oorden te vliegen. De
kinderen konden er geen genoeg van krijgen.
In de Fotogalerij staan enkele foto's. We
zullen eens kijken op welke dag de juffen van
de middenbouw volgend jaar weer allemaal
jarig zijn.

Juffendag Onderbouw
Op juffendag vieren alle juffen van één bouw
tegelijk hun verjaardag. Dit jaar trakteerden
zij op een uitje met de bus naar het
Residentie Orkest. De juffen zijn enorm blij
met alle mooie cadeaus die zij hebben
gekregen en voelden zich enorm verwend door
alle lieve aandacht van de kinderen. De
voorstelling was mooi, maar het hoogtepunt
van de dag was toch echt de busrit er naartoe!

Storky in groep 6B

Met zijn allen in de bus; feestje!

AED in de school
Wellicht heeft u de groene sticker op het raam naast de
hoofdingang al gezien; op Wolters is sinds kort een AED aanwezig.
Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten
helpt bij reanimeren. Het kan, indien nodig, een elektrische schok
toedienen om het hart weer aan het kloppen te krijgen. Wanneer
een AED snel bij de patiënt wordt aangesloten, kan daarmee de
Alle teamleden zijn geïnformeerd hoe de AED gebruikt moet worden
bij kinderen en volwassen. De AED hangt op ooghoogte in de
centrale hal rechts.

Pagina 3

Nieuwsbrief Wolters

Bezoek aan de Waalsdorpervlakte
Op 14 april bezochten de groepen 8 de Waalsdorpervlakte. Ook dit jaar was de kranslegging weer bijzonder
indrukwekkend. Al sinds de jaren 80, toen de school het monument officieel adopteerde, heeft Wolters een
bijzondere band met het monument. Ieder jaar tijdens dodenherdenking luiden groep 8’ers van onze school de
klok. Daaraan voorafgaand wordt het monument door de groepen 8 bezocht en krijgen de kinderen uitleg van leden
van de Vereniging Erepeleton Waalsdorp. De foto's staan op de website in de Fotogalerij. Emma uit 8A heeft een
verslag geschreven dat wij u niet wilden onthouden.
Emma’s verslag
Op 14 april 2015 zijn wij ( beide groepen 8) naar de Waalsdorpervlakte gegaan. Het was een beleving die je maar eens
meemaakt. Meteen als je daar komt voel je een hele andere sfeer. Het is onbeschrijfbaar; mooi maar toch spannend. Je
staat toch op een plek waar vele nare dingen gebeurd zijn: mensen zijn er gefusilleerd. We zijn op de
Waalsdorpervlakte gekomen om alle slachtoffers te herdenken. Vandaar onze prachtige krans bij het monument van de
vier kruizen. Ook hebben we allemaal een narcis neergelegd voor het monument in de letter W van 2x vrijheid en de W
van Wilhelmina. Met z’n allen hebben we ook nog het 1e en 6e couplet van het volkslied gezongen. Na dit allemaal
kregen we een rondleiding van een vrijwilliger van het Erepeleton. Er was zelfs een man bij die 71 is en die de oorlog
zelf niet helemaal heeft meegemaakt maar zijn vader wel. Uiteindelijk is die vader( Die een van de 18 geuzen was) op
die plek ook gefusilleerd. Er was zelfs een vrouw bij die bijna 90 jaar is en die de vader van deze man heeft gekend. Ik
was erg ontroerd door het verhaal van deze man.

Groepsfoto na de kranslegging

