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September: Fris en Fruitig!
Even voorstellen

Schooljaar 2020-2021 is begonnen. Een aantal nieuwe gezichten is toegevoegd aan Team Wolters.
Inge van Zuiden

Mijn naam is Inge van Zuiden, ik ben opgegroeid in het oosten van het land, ik heb rechten
gestudeerd in Utrecht en ben uiteindelijk terechtgekomen in Den Haag. Bij mij thuis werd
vroeger veel over onderwijs gesproken, met familieleden die destijds werkzaam waren in
zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Mijn werkzame leven tot nu toe kent
een rode draad van plezier maken, samen bouwen en resultaten boeken. Nadat ik een hele
tijd bij Rabobank heb gewerkt in leidinggevende functies, zowel in Utrecht als in Den Haag heb
ik de afgelopen jaren opdrachten vervuld op het gebied van leiderschapsontwikkeling en
talentontwikkeling.
Wolters is voor mij niet onbekend, mijn drie kinderen hebben allen op Wolters gezeten. Ik verheug mij enorm op de
samenwerking met het team en met het bestuur. Het idee dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen aan de
samenleving is waardevol voor mij. De uitdagingen die er al waren met alle ontwikkelingen in het onderwijs zijn met
de huidige corona crisis nog interessanter geworden en ik wil mij dolgraag inzetten om deze uitdagingen met het team
het hoofd te bieden met de kennis en ervaring die ik tot nu toe heb opgedaan.
Dit alles uiteraard om de kinderen op Wolters zorgeloos te laten spelen en tegelijkertijd betekenisvol te laten leren;
om ze bedding te bieden en ze samen met u met zelfvertrouwen de volgende stap te kunnen laten maken.
Iris Alves da Silva
Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 8B op Wolters. Dit jaar werk ik als juf van groep
3A op dinsdag, woensdag en donderdag. Op dinsdag en donderdag samen met Charlotte
en op woensdag alleen. Ik volg het versneld voor de klas traject aan de Hogeschool
Leiden. Dit houdt in dat ik bevoegd ben om zelf voor de klas te staan, met alle bijkomende
verantwoordelijkheden en tegelijkertijd nog wel de kunst kan afkijken. Door dit traject
hoop ik dit schooljaar mijn diploma te halen.
Stephanie van Rijckevorsel
Ik ben Stephanie van Rijckevorsel en zal de komende periode in groep 7B aanwezig
zijn. Ik wil mij omscholen tot leerkracht en ga op Wolters werken als zij-instromer.
Voor de kinderen betekent dit dat ik de komende maanden op dinsdag en donderdag
in de klas ben als ondersteuner. Daarna zal ik zelfstandig lessen gaan verzorgen onder
begeleiding van Bas. Ik kijk ernaar uit om jullie kinderen te leren kennen en van ze te
mogen leren!
Ferdinand van Dijk
Ter vervanging van de helaas nog afwezige Piet Zoutenbier is Ferdinand van Dijk op ons pad
gekomen. Ferdinand is van origine bouwkundige en heeft een passie voor klussen, de natuur
en verschillende sporten. Op school houdt hij zich bezig met kleine werkzaamheden op en aan
het gebouw en het meermaals per dag schoonmaken van sanitair, trapleuningen en
deurklinken.
Vanaf aanstaande maandag, 7 september gaat Coen van Arkel stagelopen
onder de vleugels van Ferdinand. Coen heeft al eerder stagegelopen op
Wolters en is daarmee geen onbekend gezicht in de school.
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COVID-19 en de gevolgen voor Wolters

In de laatste vakantieweek heeft u het meest recente plan van aanpak toegestuurd gekregen, met daarin de werkwijze
op Wolters vanaf 31 augustus.
Hieronder de gevolgen voor een aantal geplande activiteiten kort uiteengezet
Algemene ouderavonden
Helaas kunnen de algemene ouderavonden niet doorgaan op de gebruikelijke wijze. Om alle ouders toch te kunnen
voorzien van de benodigde informatie over het schooljaar dat voor ons ligt, zijn de
groepsleerkrachten druk bezig met het realiseren van een digitale versie van de
algemene ouderavond. Deze wordt in de loop van volgende week gedeeld.
Inloopkwartieren
Tot nader order zijn alle inloopkwartieren komen te vervallen.
Luizencontrole
Vanwege het feit dat we ouders vragen zo veel mogelijk buiten het schoolterrein te
blijven is ook de luizencontrole op school voorlopig komen te vervallen. We vragen u wel met klem uw kinderen
regelmatig te controleren en behandelen indien nodig. Als er bij uw kind(eren) lopende luis wordt aangetroffen op
school, wordt contact opgenomen met het dringende verzoek uw kind(eren) te komen halen.
Andere afspraken op school
Ouders zijn welkom op school op afsrpaak of uitnodiging. Wel wordt voor u de school binnenstapt triage toegepast.
Uiteraard is het binnen school verplicht 1,5 meter afstand te houden van andere volwassenen.

Sportdag

De sportdag kan wel doorgaan! De sportdag staat gepland op vrijdag 2
oktober. Voor de leerlingen van leerjaren 1 en 2 is de sportdag op school,
van 08:30 uur tot 11:30 uur. Voor de leerjaren 3 tot en met 8 vindt deze,
zoals gebruikelijk plaats op hdm. De kinderen worden om 09:00 uur
verwacht en zijn om 12:30 uur vrij. Ouders zijn reeds gevraagd zich aan te
melden als hulpouder, uiteraard geldt ook als hulpouder: 1,5 meter afstand
tot andere volwassenen. Alle andere ouders moeten helaas buiten het
terrein van hdm blijven. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Parro

Sinds dit schooljaar kun je in Parro inloggen met dezelfde gegevens als die van
het ouderportaal. ParnasSys, het achterliggende systeem, heeft een zeer
uitgebreide handleiding geschreven, waarin alles enorm duidelijk wordt
uitgelegd.
Nu iedereen weer op de hoogte is van het bestaan en de nieuwe manier van
inloggen in Parro, willen we vragen of iedereen de privacy-voorkeuren wil
controleren of doorgeven als dit nog niet is gedaan. Zodra we dit compleet
hebben kunnen eventuele klassenlijsten met NAW-gegevens worden gedeeld en
weten wij wie wel en wie niet op de foto mag, bijvoorbeeld in een volgende editie van deze nieuwsbrief.
Ook graag in het ouderportaal checken of alle gegevens nog actueel zijn. Met name het noodnummer is voor ons erg
prettig om te hebben. Uiteraard is dit niet hetzelfde als een van de telefoonnummers die bij een van de ouders staat.

Schoolstraat

Voor de zomervakantie is een pilot van de Schoolstraat gedaan: het afsluiten van de straten
van de scholendriehoek tijdens haal- en brengtijden van de basisscholen voor auto’s. Dit
schooljaar is dit project hervat. Wij zijn blij te zien dat kinderen nu veiliger lopend of
fietsend van en naar school kunnen gaan. Daarnaast kunnen ouders makkelijker afstand van
elkaar houden omdat de straat in principe nu ook kan worden gebruikt als plek om te
wachten. Ook is de vernieuwde verkeerscommissie inmiddels actief. Erg fijn te zien dat de
verkeersveiligheid van onze leerlingen ook dit jaar weer de aandacht krijgt die het verdient!

