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November, tijd voor contact!

De herfstvakantie zit erop. Er wordt weer hard gewerkt. In deze WWW leest u over een aantal lopende zaken.

Update rondom COVID-19

Wepassen het plan van aanpak Corona voor Schoolvereniging Wolters aan conform de nieuwste
richtlijnen PO Raad, waarin de maatregelen vanuit Rijksoverheid en RIVM zijn uitgewerkt voor
het onderwijs. Na afstemming met de MR zal het plan naar u worden gestuurd. Een wijziging zit
in een aanpassing van het gezondheidsbeleid voor kinderen, conform de nieuwe richtlijnen
dienen kinderen bij meer dan incidenteel hoesten naar huis te worden gestuurd. Het nieuwe plan van aanpak volgt zo
spoedig mogelijk. Voor nu is het belangrijkste aspect vanuit het plan dat de oudergesprekken die volgens de
jaarplanning worden gevoerd op 16, 18 en 19 november doorgang kunnen vinden, op school, of als u daar voorkeur
aan geeft digitaal. Hierover later in deze WWW meer informatie. Uiteraard wordt ook professioneel nagedacht over
de decembermaand en hoe veilig invulling kan worden gegeven aan de festiviteiten. Hiervan houden we u uiteraard
ook op de hoogte.

Parro

Inschrijven voor de hierboven genoemde voortgangsgesprekken zal weer gaan via de
gespreksplanner van Parro. De afgelopen dagen hebben zowel ouders als leerkrachten last
gehad van storingen in de Parro-app. Berichten konden niet worden gelezen omdat gebruikers
direct werden uitgelogd als ze dit probeerden te doen. Het verwijderen en opnieuw installeren van de app lijkt de
problemen op te lossen. Naast de app is Parro ook te bereiken via een internetbrowser, via talk.parro.com

Voortgangsgesprekken ten tijde van Corona

Leerjaar 1 tot en met 7
Op de jaarplanning is te zien dat de voortgangsgesprekken voor leerjaar 1 tot en met 7 plaatsvinden op maandag 16
november van 15:00 – 18:00 uur en op donderdag 19 november van 18:30 – 21:00 uur. Deze voortgangsgesprekken
kunnen doorgaan, fysiek op school. Wij zijn terughoudend met het toelaten van ouders in de school (alleen op
afspraak en na gezondheidscheck), tegelijkertijd zien wij veel meerwaarde in het kunnen laten zien waar de leerlingen
zich bevinden, daarom zijn er wel extra regels opgesteld, om de veiligheid en gezondheid van onze leerkrachten en
ouders tijdens de voortgangsgesprekken zo goed mogelijk te kunnen waarborgen:
Indien u zich inschrijft voor een fysiek gesprek, vragen wij u onderstaande regels goed te lezen en verzoeken wij u tot
het strikt naleven van deze regels:
Per gesprek komt slechts één ouder op school. U betreedt de school via de hoofdingang,
echter niet eerder dan maximaal 10 minuten voor aanvang van uw gesprek. Dit wordt
gecontroleerd en tevens zal triage worden toegepast. Na binnenkomst ontsmet u uw
handen. Binnen de school volgt u de pijlen die eenrichtingsverkeer aangeven. U houdt te
allen tijde 1,5 meter afstand van andere volwassenen. Na het gesprek verlaat u, door het
volgen van de pijlen, direct het gebouw, via de kleuteringang. Naast deze regels
verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend een mondkapje te dragen in de gangen. Deze
mag af tijdens het daadwerkelijke gesprek. Uiteraard mag er tijdens het gesprek met andere ouder gebeld worden.
Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid dit gesprek digitaal te voeren. Indien u dit wenst, verzoeken wij u hiervoor
een aparte afspraak te maken door middel van een separaat bericht aan de groepsleerkracht(en).
De gespreksplanner voor het inschrijven voor de voortgangsgesprekken voor de leerjaren 1 tot en met 7 wordt
maandag 9 november om 15:00 uur opengezet. Een aantal leerkrachten heeft reeds gesprekken met alle ouders
gevoerd/gepland in deze gehele periode, voor- en na schooltijd. Voor deze ouders gelden de regels uit het plan van
aanpak rondom COVID-19 van Schoolvereniging Wolters.
Leerjaar 8
Op woensdag 18 november staan de pré-adviesgesprekken gepland. Deze zijn normaal gesproken aan het eind van
leerjaar 7, maar wegens de (gedeeltelijke) sluiting van de school vorig schooljaar, is toentertijd besloten ze te
verplaatsen. Bij deze gesprekkken zijn ook de kinderen zelf welkom. De school heeft een rooster opgesteld, wat zojuist
via Parro is gedeeld met de betreffende klassen.
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Zet je licht aan!

Door middel van een actieve verkeerscommissie, schoolstraat in de scholendriehoek en
verkeerslessen op school krijgen verkeer en verkeersveiligheid de continue aandacht die ze
verdienen. Binnenkort wordt hier een schepje bovenop gedaan, dan worden de kinderen
alert gemaakt op hun zichtbaarheid op de fiets door middel van markeringen in de
fietsenstalling en het muurtje rond het schoolplein. Nu het ’s morgens donkerder wordt en
aan het eind van de middag al begint te schemeren, is het belangrijk dat kinderen zichtbaar
zijn in het verkeer. Wij verzoeken alle ouders dan ook te controleren of de fietsen van de kinderen en de ouders zelf
uitgerust zijn met de juiste verlichting. Bij voorbaat dank!

Drama in de school!

En gelukkig geen vreselijk drama, maar juist heel leuk drama. Via
theatergroep Plankgas is Mechteld Schelberg ingehuurd om dramalessen te
verzorgen. Op dit moment werkt ze met de leerjaren 2, 6 en 7. Later in het
schooljaar komen ook de andere leerjaren aan de beurt. Thema’s die aan
bod komen tijdens de lessen zijn onder andere: (jezelf) durven presenteren
voor de groep, het opvoeren van kleine sketches, het jaarlijkse Kerstspel in
groep 7 en uiteindelijk gaat ze ook aan de slag met de groepen 8 voor het Eindspel.

Nieuwe piano

BHV

In de speelzaal staat sinds kort een nieuwe piano. Deze piano is aan Wolters
gedoneerd door de familie Kist. ”Het leek mij mooi om die aan Wolters te schenken als
dank voor alle goede zorgen die Wolters in de periode voor, tijdens en na Heleens
ziekte aan onze kinderen heeft gegeven. Van onschatbare waarde en een warm bad
waar we ontzettend dankbaar voor zijn.”, aldus vader Pieter Bas. Lieve Eveline, Fleur,
Pieter en Pieter Bas, veel dank voor dit prachtige instrument. Wij zullen er met veel
liefde zorg voor dragen en op spelen.

Jaarlijks worden meerdere ontruimingsoefeningen gedaan op school, zowel aangekondigd als
onaangekondigd. Hiermee oefenen de leerlingen én leerkrachten wat te doen indien de
school daadwerkelijk ontruimd moet worden. Tijdens de ontruimingsoefening gaat de BHVploeg, bestaande uit de personeelsleden die niet vast aan een aan klas zijn gebonden
(leerkrachtondersteuners, IB’ers en directie), door het gebouw ter controle. Naast deze
controletaak beschikken de BHV’ers ook over extra vaardigheden die van belang zijn tijdens
een ontruiming. Jaarlijks worden deze vaardigheden bijgespijkerd onder leiding van de
brandweer. Ook dit jaar is dat weer gebeurd, waardoor alle BHV’ers weer volledig up-to-date
zijn op het gebied van kennis en vaardigheden, die bijdragen aan de fysieke veiligheid van
onze kinderen.

Piet is terug

Vacature

Eerder berichtten wij over het feit dat conciërge Piet Zoutenbier voorlopig niet kon komen werken
vanwege een bypassoperatie. Inmiddels mag Piet zijn werkzaamheden langzaamaan oppakken. Wij zijn
enorm blij dat hij terug is op het Woltersnest. Niet alleen vanwege de heerlijke kopjes koffie en thee,
geveegde gangen en klaslokalen, maar vooral omdat zijn befaamde duiven weer prijken op de
verjaardagskaarten!

Op dit moment kunnen wij nog steeds een vertrouwd gezicht elke dag onderwijs laten bieden aan ieder kind. Dit
vraagt een flexibele inzet van met name de leerkrachtondersteuners, waar wij hen ontzettend
dankbaar voor zijn. Zij worden namelijk ook ingezet om een dag voor de klas te gaan als er een
leerkracht afwezig is. In het kader van ‘zekerheid voor alles’ zijn wij daarom nu op zoek naar iemand
die ons team kan versterken als leerkrachtondersteuner/invalleerkracht. Check de vacature hier.
Kent u nog geschikte kandidaten, wijs ze op deze vacature en ook graag delen in uw netwerk!

