Nieuwsbrief
Schoolvereniging Wolters
oktober
2019

WoltersWetensWaardigheden

Kleine en grote veranderingen
Juf Judith verlaat Wolters na 27 jaar

Juf Judith gaat ons na 27 jaar verlaten. Ze heeft de grote stap genomen en de keuze gemaakt naar de
door haar zo geliefde kant van Nederland te verhuizen, naar Rosmalen. Judith heeft heel lang
lesgegeven in groep 3 en daar veel Woltersleerlingen leren lezen. De afgelopen jaren stond zij in groep
5 en de laatste periode is ze voor alle leerjaren van de middenbouw een enorme steun geweest. Op 9
oktober, officieel haar laatste werkdag, nemen we met de hele school afscheid middels de befaamde
W-Factor. We gaan een juf moeten missen die jarenlang met veel passie en aandacht voor de
kinderen onderdeel is geweest van de school.
Lieve Judith, namens alle kinderen en collega’s van Wolters: We gaan je enorm missen en wensen je
heel veel geluk en succes!

Swim to Fight Cancer
Onder enorme aanmoediging van familie, vrienden en juffen en meesters is
een groot aantal Woltersleerlingen de Haagse gracht in gedoken om zo geld
op te halen voor het goede doel. Team Wolters heeft een fantastisch bedrag
opgehaald. Wij zijn super trots op alle deelnemers die onder de naam van
onze school hebben gezwommen en natuurlijk op alle vrijwilligers die ervoor
hebben gezorgd dat het een meer dan geslaagde middag is geworden.

Naschools aanbod
Ook dit jaar vinden er na schooltijd extra lessen plaats in de
handvaardigheidlokalen van Wolters. Op donderdagmiddag wordt
onder leiding van Thea Evers geschilderd in het ene lokaal en in het
andere lokaal wordt door Young Engineers met lego dieper in
gegaan op bepaalde technische aspecten uit de dagelijkse praktijk.
Beide cursussen zitten voor de huidige periode vol, maar voor de
nieuwe cursus Young Engineers kun je je alweer inschrijven: Meer
informatie of direct inschrijven kan hier! Voor de laatste informatie rondom
het naschools aanbod kun je uiteraard ook altijd de schoolwebsite in de
gaten houden.

Vacature
Op Schoolvereniging Wolters is er voor elke klas elke dag een leerkracht
te vinden. Mocht een groepsleerkracht ziek zijn, hebben wij de luxe dat
een van de vier leerkrachtondersteuners altijd bereid is een dag te
vervangen, zodat het primaire onderwijsproces zo goed mogelijk
doorgang kan vinden. In de formatie hebben wij nog een vacature
openstaan. Dus ken of ben jij iemand met een pabo-diploma op zoek
naar een baan, neem contact op! Je komt te werken in een gezellig team,
waarbij je breed wordt ingezet bij de begeleiding van de allerleukste
leerlingen en de vervanging van groepsleerkrachten. Voor vragen, neem
contact op met de school: 070 – 324 26 30.
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Bosos
In de groepen 1 en 2 wordt sinds dit schooljaar gewerkt met een nieuw
leerlingvolgsysteem: Bosos. Bosos is de vervanger van de kleutercito’s. Met
Bosos kunnen de juffen alle leerlingen volgen en signaleren wanneer zij iemand
extra in de gaten moeten houden. Het doel van Bosos is komen tot een
beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren en opbrengsten
goed in kaart brengen die specifiek zijn voor de dagelijkse onderwijspraktijk van
Wolters.

Getal en Ruimte Junior

Schermtijd

Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 tot en met 8 gestart met de rekenmethode
Getal & Ruimte Junior. Dit is de opvolger van onze vorige methode Reken Zeker.
Getal & Ruimte is oorspronkelijk een veelgebruikte methode voor het voortgezet
onderwijs en heeft nu een eigen Junior-versie voor de basisschool. De strategieën
van de methode komen in grote mate overeen met Reken Zeker. Ook binnen
deze methode is weer veel aandacht voor effectief hoofdrekenen en cijferend
rekenen (sommen onder elkaar uitrekenen). Kijk voor meer informatie op de
schoolwebsite.

Met de intrede van leerlinggebonden devices in de bovenbouw is bij
veel ouders de vraag gerezen of Wolters zich ook verdiept heeft in de
gevolgen van (te) veel beeldschermgebruik. Uiteraard hebben we met
elkaar goed nagedacht over de voor- en nadelen van de digitalisering
van het onderwijs. Er is continu aandacht voor de balans tussen
digitaal en niet-digitaal leren en de hoeveelheid tijd waarop digitaal
leren achtereen plaatsvindt. Wij rekenen op uw vertrouwen in onze
professionele zorg voor uw kinderen.

Kinderboekenweek

Op woensdag 2 oktober is met een feestelijke opening op het schoolplein de jaarlijkse
Kinderboekenweek officieel gestart. Het thema dit jaar is ‘Reis mee’. Kinderen konden
hun paspoort laten stempelen bij meesters en juffen verkleed als wereldburger waarna
onder leiding van Meester Bernard de kinderboekenweek werd ingedanst. De
kinderboekenweek duurt tot en met 13 oktober.

100 jaar Natuur- en Milieueducatie

Dit jaar is bestaat Natuur- en Milieueducatie 100 jaar en dat wordt met alle inwoners van de stad gevierd tijdens het
#Goed Bezig DH Festival.
Kom naar het Zuiderpark en doe mee met de gratis activiteiten!
Op deze middag kun je kijken, proeven, beleven en ontdekken hoe leuk het is om goed bezig te zijn voor de natuur en
het milieu. Samen met organisaties uit de stad bieden we een leuk en afwisselend
programma met muziek en veel actie.
Zondag 13 oktober van 13.00 tot 16.30 uur
Stadsboerderij de Herweijerhoeve
Zuiderpark, Anna Polakweg 7
Verstandige keuzes maken was nog nooit zo leuk!

