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WoltersWetensWaardigheden
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van drie zeer gewaardeerde
collega’s.
Juf Caroliene gaat ons na 18 jaar verlaten. Oud-leerlingen typeren haar als de juf van de grapjes. Jarenlang was
zij leerkracht in groep 6 en 7 en de laatste jaren toonde ze haar veelzijdigheid door ook in groep 4 met veel
plezier elke dag weer les te geven. Caroliene gaat zich volledig richten op haar RT-praktijk in de
Weissenbruchstraat. De kinderen zijn bij haar in goede handen. Veel succes Caroliene!

Eveline Flink werkt al 34 jaar op Wolters, eerst als groepsleerkracht en de laatste jaren als intern
begeleider van de kleuterbouw. Zij heeft menig leerling en collega geïnspireerd met haar
ruimdenkende, open en nieuwsgierige houding. Op feestjes was zij steevast de gangmaker,
onvermoeibaar en net als in haar werk met een tomeloze energie. Eveline gaat op wereldreis; dat
past bij haar. Want zij was de juf die ieder kind overtuigde dat niets is onmogelijk is, als je er maar
voor gaat! Ga ervoor Eef!

En dan Ineke Kouwenberg. Wie kent haar niet? Ineke; de eerste die je leert kennen op Wolters en de enige
die niemand ooit vergeet. Het is onmogelijk te beginnen met uitleggen wat Ineke allemaal heeft gedaan
voor de school. Wat een talent! En wat een geluk dat dit goudvinkje op het Woltersnest landde. Deze
duizendpoot was 42 jaar de ogen en de oren van de school. Ze wist wat er organisatorisch moest gebeuren
en zeker ook wat er beleidsmatig nodig was, ze bewaakte de financiën en deed de nieuwbouw er gewoon
even bij. Maar belangrijker nog dan dat, wist ze van ieder kind en elke ouder hoe het met hem of haar
ging. Een warm bad, een vertrouwd gezicht, wat gaan we haar missen.

Twee nieuwe leerkrachten en wijziging formatie
De formatie 2019/2020 is rond. Op de Algemene Ledenvergadering is de formatie bekend gemaakt. De actualiteit haalt ons echter
in.
Afra Savenije heeft ons een paar weken geleden laten weten in verwachting te zijn, zij zal begin volgend schooljaar al met
zwangerschapsverlof gaan. Wij hebben daarom de klassenindeling moeten wijzigen.
Laura Verschoor wordt fulltime leerkracht in groep 3B, Brieneke Gips en Trijn Rijnsburger krijgen een duobaan in groep 4B. Afra zal
tot het begin van haar zwangerschapsverlof ingezet worden als ambulant begeleider, dit geldt ook voor Judith Ariëns die ons per 01
oktober 2019 gaat verlaten vanwege een verhuizing naar Rosmalen. Steffie van den Bosch wordt leerkracht van groep 5B.
Op 02 september 2019 zal Esther van Breemen haar werkzaamheden weer hervatten. De begeleiding van de hoogbegaafden zal in
overleg met Esther ook weer vorm gaan krijgen, dit wordt nog besproken. Josee Verwater zal na de zomervakantie haar
werkzaamheden vooralsnog niet kunnen hervatten. Bijgaand de gewijzigde formatie.
Volgend schooljaar verwelkomen wij twee nieuwe collega’s. Merel Boon heeft het afgelopen jaar haar LIO-stage op Wolters
afgerond. Thomas Dickhoff is een nieuwe leerkracht die ons team komt versterken.
Hieronder stellen ze zichzelf even voor.
Mijn naam is Merel Boon en ik ben 22 jaar oud. Misschien hebben jullie mij op de gangen al zien lopen. Het
afgelopen jaar heb ik met veel plezier stage gelopen bij Bas in groep 7B en bij Steffie in groep 5A. Ik kom zelf
ook uit Den Haag en heb hier dan ook op de basis- en middelbare school gezeten. Na mijn middelbare school
ben ik gaan studeren in Groningen. Hier heb ik de Pabo gedaan en woon ik nu al vier jaar. Komend jaar ga ik
twee dagen in de week werken in groep 2A. De andere dagen zal ik een master gaan volgen in Groningen.
Buiten school vind ik het leuk om te hockeyen. Dit deed ik vroeger bij HDM, maar doe ik inmiddels in
Groningen. Daarnaast vind ik het leuk om naar het strand of de bioscoop te gaan.
Ik heb heel erg veel zin in volgend jaar en hoop jullie allemaal snel te zien in de klas of op de gangen.
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Beste ouders en kinderen,
Jullie kennen mij nog niet, maar ik zal de nieuwe meester worden van groep 5A. De oplettende kijker
zou mij gezien kunnen hebben op het pleinfeest. Ik was daar om alvast de sfeer te proeven en kennis te
maken met mijn nieuwe collega’s. Mijn naam is Thomas Dickhoff, ik ben 27 jaar oud en deze maand zal
ik de Pabo afronden. Oorspronkelijk kom ik uit Leiden, maar sinds een jaar woon ik samen met mijn
vriendin Jolijn in Delft. Ik heb enorm veel zin om volgend jaar fulltime te werken bij Wolters. De fijne
sfeer binnen het team en de professionaliteit van de organisatie heeft ertoe geleid dat ik voor Wolters
heb gekozen. Ik heb presteren, plezier en het individuele welbevinden van het kind hoog in het vaandel
staan. Daarnaast zou ik mijzelf omschrijven als: reislustig, sportief en sociaal. Een goede vakantie alvast
toegewenst en tot snel.

Afscheid groepen 8
Woensdag 17 juli nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. Vanaf 12.15 gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 buiten klaar
staan om de leerlingen van groep 8 uit te zwaaien. Maakt u ruimte voor onze leerlingen? Daarna zullen de 60 basisschoolverlaters
één voor één naar buiten om het Wolters-nest te verlaten.

Gevonden voorwerpen
Loopt u nog even langs de gevonden voorwerpen? Na de zomer starten we met een leeg rek.

Vakantiepas
De zomervakantie komt er weer aan, dus ook de VakantiePas. Hét paspoort voor kinderen van 4 t/m 12 jaar,
boordevol activiteiten met korting. Alle basisschoolleerlingen in Den Haag krijgen de VakantiePas uitgereikt op
school. De pas vertegenwoordigt een waarde van zeker € 300,- aan kortingen voor kinderen en ouders, en geeft
een handzaam overzicht van (zomer)activiteiten in stad en regio.

Start nieuwe schooljaar
De eerste schooldag is op maandag 2 september a.s. We ontvangen de nieuwe leerlingen -zij-instromers-van groep 3 t/m 8 om 8.30
uur in de speelzaal. De nieuwe leerlingen van groep 1 en 2 ontvangen we in hun eigen lokaal. Voor de huidige leerlingen gaan de
deuren om 9.00 uur open.
U bent dan van harte welkom uw kind in de klas te brengen en een kijkje te nemen in de nieuwe klas.

Benodigdheden
Op onze website staat onder de tab leerlingen per leerjaar een lijstje met benodigdheden voor het nieuwe schooljaar.

Bijlagen:
•
•

Formatie 2019-2020
jaarplanning

FORMATIE TEAM/KLASSENINDELING WOLTERS 2019 – 2020
Groep

Naam leerkracht

Aanwezig

Groep

Naam leerkracht

Aanwezig

1A

Anne Trago

ma, di, wo

1B

Kitty van den Broek

ma, di, do, vr

Hanka Leo

do, vr

Merel Boon

ma, di

Marijke Plokker

wo, do, vr

Charlotte Sanders

ma, di, vr

Frederieke Laudin

wo, do

Sophie van Manen

ma, do, vr

Ernestine van Hasselt

di,wo

5A

Thomas Dickhoff

Ma t/m vr

6A

Anke Snoeck

7A
8A

2A
3A
4A

Hanka Leo

wo

2B

Eva Mollema

ma t/m vr

3B

Laura Verschoor

ma t/m vr

4B

Brieneke Gips

Ma, di, wo*

Trijn Rijnsburger

Wo*, do vr

5B

Steffie van den Bosch

Ma t/m vr

ma t/m vr

6B

Mandy van Leeuwen

ma t/m vrij

Yvonne van der Marck

ma t/m vr

7B

Bas Lambooij

ma t/m vr

Belinda Smits

ma, di, do, vr

8B

Jacqueline d’Hondt

ma, di, wo*

Bram Franken

wo

Charlotte Lemstra

wo*, do, vr

* om de week op woensdag
Ambulante leerkrachten i.h.k.v. werkdrukvermindering van lesgevend personeel
Judith Ariëns t/m 30-09-2019

Monique Schuitema
Ondersteuning gr 1 en 2, wo

Afra Savenije t/m 23-09-2019
Ondersteuning wo*, do, vr
Vacature
Ondersteuning plusonderwijs

Ondersteuning wo*, do,vr

Frederieke Laudin
Ondersteuning di

Interne begeleiding

Naam

Werkdagen

Groep 1 t/m 2

Monique Schuitema

ma, di, do

Groep 3 t/m 5

Esther van Breemen

ma, di, do, vr

Groep 6 t/m 8

Alice Schäffer

ma, do, vr

Leraarondersteuners

Naam

Werkdagen

Groep 1 t/m 3

Kaat Blaisse

ma t/m vr

Groep 4 t/m 5

Nienke Danner

ma, di, do

Groep 5, 6

Vivian Knip

di, do, vr

Groep 6 t/m 8

Kristel Versteegh

di t/m vr

Groepen

Naam

Vak

Werkdagen

1 t/m 8

Bernard Klein Breteler

Bewegingsonderwijs

ma t/m vr

4 t/m 8

Marlies Adriaanse

Beeldende vorming

ma, di

4 t/m 8

Marie Christine Berk

Beeldende vorming

ma, di

1, 3, 4, 5

Ernestine van Hasselt

Muziek

do

2, 6, 7, 8

Flip Noorman

Muziek

di

1 t/m 8

Josée Verwater

Dramatische vorming

vr

Managementteam

Frank van der Schoot

Waarnemend Directeur

ma t/m do

Bram Franken

Adjunct-directeur

ma, di, do, vr
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Ingrid Leeksma
Organisatie-manager
ma, wo, do, vr
Augustus - September
ma 2 sep
Start Schooljaar
9.00 uur (nieuwe lln. 8.30 uur)
di 10 sep
Alg. Ouderavond Gr 2 / Gr 1
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45 uur
vrij 13 sep
Sportdag op HDM Gr 3 t/m 8
9.00 - 12.30
vrij 13 sep
Sportdag op school Gr 1/2
8.30 – 11.30
ma 16 sep
STUDIEDAG 1
VRIJ
di 17 sep
PRINSJESDAG
VRIJ
wo 18 sep
Alg. Ouderavond Gr 7 / Gr 3
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45 uur
do 19 sep
Alg. Ouderavond Gr 8 / Gr 4
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45 uur
ma 23 sep
Alg. Ouderavond Gr 6 / Gr 5
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45 uur
ma 30 sep
Inloopkwartier
8.30 - 8.45 uur
Oktober
ma 21 okt t/m vr 25 okt
HERFSTVAKANTIE
VRIJ
di 29 okt
Inloopkwartier
8.30 – 8.45 uur
November
wo 13 nov
Bouscholtepresentatie Gr 7
Tijd volgt: tussen 10.45 - 12.30 uur
wo 13 nov
Inloopkwartier
8.30 – 8.45 uur
ma 18 nov
Voorgangsgesprekken 1 t/m 7
Tussen 15.00-18.00 uur
wo 20 nov
Voortgangsgesprekken Gr 8
16 -20 uur
do 21 nov
Voortgangsgesprekken 1 t/m 7
Tussen 18.30 – 21.00 uur
December - Januari
do 5 dec
Sinterklaasfeest
8.30-12.30 (12.30 alle lln vrij)
do 12 dec
Inloopkwartier
8.30 - 8.45 uur
wo 18 dec
Kerstdiner
17.00 - 18.30 uur
vr 20 dec t/m vr 3 jan
KERSTVAKANTIE
VRIJ
Wo 29 jan
Adviesgesprekken gr 8
16-20 uur
Februari
do 13 feb
Inloopkwartier
8.30 – 8.45 uur
vr 14 feb
STUDIEDAG 2
VRIJ
do 20 feb
Rapporten Gr 2 t/m 7
vr 21 feb t/m vr 29 feb
VOORJAARSVAKANTIE
VRIJ
Maart
di 3 maart
Voortgangsgesprekken Gr 1 t/m 7
Tussen 18.30 – 21.00 uur
do 5 maart
Voortgangsgesprekken Gr 1 t/m 7
Tussen 15.00 -18.00 uur
ma 16 maart
STUDIEDAG 3
VRIJ
ma 23 maart
Inloopkwartier
8.30 – 8.45 uur
vrij 27 maart
Bouscholtepresentatie Gr 4
Tijd volgt: tussen 14.00-14.45 uur
April
vrij 2 april
Voorstelling 1&2
10.00 – 11.30 uur
do 9 apr
Paasontbijt
In pyjama naar school
vr 10 apr t/m ma 13 apr
PAASWEEKEND
VRIJ
di 14 apr
Inloopkwartier
8.30 – 8.45 uur
di 21 en wo 22 april
Afname centrale eindtoets gr 8
do 23 apr
Voorstelling 3 t/m 5
Tijd volgt: tussen 9.00 - 12.30 uur
MEIVAKANTIE
VRIJ
ma 27 apr t/m vr 8 mei
Mei
ma 11 t/m di 12 mei
Schoolfotograaf
wo 13 mei
Inloopkwartier
8.30 – 8.45 uur
ma 18 mei
Schoolreis Gr 1 t/m 7
do 21 t/m vr 22 mei
HEMELVAART
VRIJ
wo 27 mei
Bouscholtepresentatie Gr 8
19.00 uur
Juni
ma 1 jun
2e PINKSTERDAG
VRIJ
Vrij 12 juni
pleinfeest
VRIJ va 12 uur 16.30–18.30 uur
di 16 jun
Algemene Ledenvergadering
20.00 uur
wo 17 jun
Voorlopig adviesgesprekken Gr 7
16.00 - 20.00 uur
vr 19 jun
STUDIEDAG 4
VRIJ
wo 24 jun (onder voorbehoud)
Eindspel 8A
19.00 uur
do 25 jun (onder voorbehoud)
Eindspel 8B
19.00 uur
ma 29 jun t/m vr 3 jul
Kaagweek Gr 8
Juli
wo 1 jul
Bouscholtepresentatie Gr 6
Tussen 10.30-12.30 uur
do 2 jul
Inloopkwartier
8.30 - 8.45 uur
vrij 3 juli
Bouscholte Gr 3
Tussen 13.00 - 14.45 uur
wo 8 jul
Eind 6 gesprekken Gr 6
16.00 - 20.00 uur
vrij 10 jul
Rapporten 1 t/m 8
wo 15 jul
Afscheid Gr 8
vr 17 jul - 12.00 uur – t/m zo 1 sep
ZOMERVAKANTIE
VRIJ vanaf 12.00 uur

