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Kerstinfo
Wat vliegt de tijd. Na een zeer geslaagde Sintviering, lijkt het alsof er serene rust is neergedaald in de school. In alle klassen brandt
de kerstboom en tijdens de “grote versierdag” is de school opnieuw omgetoverd in prachtige kerstsferen. Dit onder leiding van juf
Rona en juf Marlies en met inzet van vele hulpouders. Dank u wel!
Kerstviering
Voordat het zover is, informeer ik u graag over de jaarlijkse kerstviering met een kerstdiner voor alle kinderen. Dit vindt plaats op
woensdag 20 december a.s. van 17.00 – 18.30 uur. Van de klassenouders ontvangt u bericht over de invulling van het kerstdiner en
het versieren van het klaslokaal. School zorgt voor bordjes, bestek en limonade.
Hapjes en hulpouders
Om de avond op tijd te kunnen starten, wordt aan de hulpouders gevraagd om 16.30 uur op school te zijn.
Vanaf 16.45 uur gaat de deur open en kunt u de warme gerechten naar het klaslokaal brengen. De koude
gerechten kunt u al om 12.30 uur in het klaslokaal afleveren. U mag natuurlijk foto’s maken. Om 17.00 uur
starten we met het kerstdiner; voor de ouders staat dan de door de OC georganiseerde kerstborrel klaar op
het plein. Om 18.30 uur gaan de deuren van de school open en kunt u uw kind(eren) ophalen.
Ouderborrel
De ouders organiseren hun eigen kerstborrel op het plein tussen 17.00 en 18.30 uur: Verscholen onder een dik pak sneeuw zal dit
jaar naast de hoofdingang de Wolters pré skihutte liggen. Voor ieder wat wils, want onder het genot van verse warme Glühwein of
een heerlijk koud pulletje bier zullen bekende kersthits in rap tempo worden afgewisseld met gezellige traditionele
Schlagernummers. Zowel contant- als pinbetalingen worden door het barpersoneel geaccepteerd. Eventuele opbrengsten van de
avond zullen worden overgemaakt aan Stichting Wolters.
De initiatiefnemers van de Wolters Kerstborrelcommissie hopen u allemaal de 20ste in onze Stube aan de zijkant van de school te
begroeten.
De ouders met de mooiste kerstoutfits winnen een speciaal Wolters Glühwein-arrangement!
Kerstvakantie
De kerstvakantie start op vrijdag 22 december a.s. We zien de kinderen graag terug op maandag 8 januari a.s.
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een heel gelukkig, kleurrijk en inspirerend 2018!

Schildercursus januari nu aanmelden!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op donderdag 11 januari weer een nieuwe wekelijkse naschoolse schildercursus van start. Aanmelden kan bij Thea Evers en meer informatie leest u hier.
De januari-cursus Wetenschap en & Techniek is geschrapt i.v.m. te weinig aanmeldingen.

Gevonden voorwerpen en sleutels
Na de kerstvakantie starten we niet alleen met een leeg kledingrek; ook de bak met fietssleutels wordt opgeruimd. Kijkt u nog even
goed naar bijgevoegde foto's en stuurt u uw kind nog even langs het kledingrek in de gang bij de gym-kleedkamers? Alvast bedankt.

Sintfoto’s
Er staan weer veel leuke foto’s van het geslaagde Sint-feest achter de inlog in de Fotogalerij op onze website. Dankjewel Judith van
Tartwijk!
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CPC-reminder
Op zondag 11 maart 2018 vindt de CPC plaats. Schrijf uw kind(eren) nu in via www.cpcwolters.nl. Wij
raden u aan via een desktop computer of laptop in te schrijven.
CPC Commissie Allard (vader Tessa, Derek en Annemijn), Gijs (vader Doortje), Anne Mieke (moeder
Lysen en Zenna)

ANWB Lichtbrigade
Nu het weer donker is als de kinderen naar school komen, is het zo belangrijk dat zij zich bewust zijn
dat ze niet goed gezien worden door andere weggebruikers en dat goede verlichting essentieel is.
Daarom deden leerlingen van Wolters ook mee aan de actie van de ANWB - lichtbrigade.
Het resultaat ziet u in en om onze fietsenstalling! Meer informatie? Klik hier
Wij zullen hier ook in de verkeerslessen extra aandacht aan besteden.

Januari Cito-LOVS-afnames
(Dit artikel is een update van het artikel ‘Cito-periode’ dat in januari 2017 in de WWW geplaatst werd)
In januari is het weer ‘Cito-tijd’. In alle leerjaren worden dan de middentoetsen afgenomen op het gebied van taal en rekenen.
Hoewel wij ons best doen om geen (na)druk te leggen op het toetsen van de kinderen, is het toch voor sommigen een spannend
moment. Wij merken dat toetsdruk een toenemende rol speelt bij de kinderen van nu. Het lijkt ons daarom goed nog eens toe te
lichten waarom wij toetsen.
Op de basisschool is het onderwijsaanbod binnen een leerjaar veelal gelijk. Dat is inherent aan de organisatie waarin één leraar
dertig kinderen helpt basiskennis en vaardigheden te ontwikkelen voor taal, rekenen, wereldoriëntatie, enzovoorts. Het is onze
ambitie om in die groep van dertig het individuele kind steeds te blijven zien. Wij willen steeds tegemoet komen aan zijn of haar
specifieke ontwikkelingsbehoefte. Maar als je het individu wilt zien, waarom neem je het dan twee keer per jaar de maat? We
leggen het graag uit:
Wat iemand uniek maakt, krijgt betekenis in relatie tot de ander. Toetsen brengen de cognitieve verschillen tussen kinderen in
kaart en maken zodoende bijvoorbeeld rekentalent of een taalachterstand zichtbaar. Toetsen helpen ons signaleren en op basis
van die signalering kunnen wij een kind een beter passend onderwijsaanbod bieden. Maatwerk en toetsen zijn complementair.
Dat is een deel van het verhaal. Om te bepalen wat een leerling nu nodig heeft, wordt niet sec gekeken naar
die cognitieve verschillen. Ook de sociaal emotionele ontwikkelingsbehoefte, het moment en de
omgevingsfactoren zijn van invloed op de gewenste aanpak.
Daarom is het goed dat er een leerkracht is. Die kijkt naar de resultaten en interpreteert wat hij/zij ziet op
basis van het gehele beeld. Zo krijgen de dagelijkse gesprekjes, de informatie van ouders en de non-verbale
signalen die de hele dag al dan niet bewust worden afgegeven een plek binnen het maatwerk.
Oefenen?
Op school wordt hard gewerkt. Gun uw kind daarbuiten vooral de tijd om te ontspannen. Uitgebreid oefenen voor de toetsen is
niet nodig. 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.
Wij merken dat met name in de bovenbouw leerlingen gebruik maken van het groeiende aanbod aan Cito-trainingen. Als intensief
en gericht geoefend wordt met de opgaven, bestaat de kans dat wij niet signaleren dat een kind bijvoorbeeld moeite heeft met
bepaalde rekenbewerkingen. Wij kunnen deze commerciële vorm van schaduwonderwijs niet tegengaan. Het voorziet in een
behoefte. Wij hopen van harte dat ouders goed afwegen wat hun kind nodig heeft.
De toetsen zijn gepland van 22 januari t/m 1 februari en vinden bij voorkeur in de ochtend plaats. Het is fijn als u dan geen
bezoekjes aan specialisten e.d. inplant.
Andere leerkracht voor de groep
In de twee weken na de Cito-periode kan het zijn dat uw kind het over een juf of meester heeft die niet dagelijks voor de groep
staat. In de zogenoemde analyseweken draaien wij namelijk de rollen om: ondersteuners, intern begeleiders en directie staan voor
de groepen, terwijl de leraren de tijd krijgen de toetsresultaten te analyseren en interpreteren. Het stelt hen in staat nog eens met
een leerling naar een toets te kijken om te zien hoe het tot een bepaald antwoord kwam of om in alle rust een kindgesprek te
voeren. Na de analyseweken weten de leerkrachten welke kant ze met de kinderen op willen en kunnen zij daarover met de ouders
in gesprek. De 7-minutengesprekken staan gepland op 21 februari. De adviesgesprekken met leerlingen en ouders van groep 8 zijn
op 7 februari.

