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Oud-directeur Peter le Noble overleden
Op 4 februari bereikte ons het droevige bericht dat Peter le Noble is overleden. Peter le Noble was van
1975 t/m 1980 directeur van Schoolvereniging Wolters.
Toen Peter begon telde de school nog maar 120 leerlingen, na twee jaar waren dat er al 250. Peter
zorgde voor een bijzondere, plezierige en dynamische sfeer op school. Hij haalde in die tijd zijn latere
opvolger Frank van der Schoot ook naar Wolters.
De school onderscheidde zich onder zijn aanvoering door de kwaliteit van het onderwijs. Er werd weer
goed en met groot enthousiasme les gegeven. Hij werd het gezicht van de school met verrassende
initiatieven. De betrokkenheid van het bestuur, ouders en leerkrachten werd onder zijn leiding enorm
groot.
Peter kreeg in 1980 een aanbod van Shell dat hij niet kon weigeren. Hij vond het heel erg de school te verlaten omdat hij nergens
zo leuk gewerkt had als bij Wolters. Peter bleef altijd betrokken bij Wolters en heeft na zijn pensionering nog een tijdje les gegeven.
Hij blijft in onze herinnering als een betrokken directeur met een groot hart voor Wolters.

Wijzigingen aanmelden op Wolters
Voor de aanmelding van kinderen geboren op of na 01-10-15 gelden vanaf 01 oktober 2018 nieuwe
regels. Aanmelden voordat een kind drie jaar is, is in de nieuwe aanmeldprocedure niet
mogelijk. Maar wat als je al eerder weet dat Wolters jouw school van keuze is?
Dan is er de nieuwe lijst van BELANGSTELLENDEN.
Lijst van belangstellenden
Door aanmelding op deze lijst maken nieuwe ouders kenbaar serieus interesse in de school te hebben en
verzekeren zij zich ervan dat ze alle informatie met betrekking tot de nieuwe aanmeldregeling tijdig van
ons ontvangen. Ter bevestiging ontvangen zij een unieke code. Dit geldt dus ook voor kleine broertjes en zusjes van huidige
Wolters-leerlingen. Alle informatie over aanmelden voor groep 1 vindt u hier.
Zij-instromen in gr 2 t/m 8
Ouders van kinderen die willen zij-instromen in leerjaar 2 t/m 8, kunnen het best even bellen met Ineke Kouwenberg om te
vragen of er plek is: 070-3242630. Als dit niet het geval is, kan het kind op de WACHTLIJST ZIJ-INSTROOM geplaatst worden.
Alle informatie over aanmelden voor zij-instroom in groep 2 t/m 8 vindt u hier.
Wolters doet niet mee
Veel basisscholen in Den Haag zijn overgegaan op een stadsbreed toelatingssysteem voor de groepen 1. Dit betekent dat
het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op die deelnemende scholen centraal geregeld is. Alle ouders wonend in
Den Haag ontvangen daarover t.z.t. een informatiebrief van de gemeente Den Haag.
Schoolvereniging Wolters en Montessori Waalsdorp kiezen ervoor niet mee te doen aan dit systeem.
Dat betekent dat ouders hun kind rechtstreeks op Wolters aan kunnen melden, naast het gemeentelijke systeem waaraan
zij ook nog deel kunnen nemen.

Bizworld in groep 8
Half februari hebben de leerlingen van groep 8 hun eigen, fictieve onderneming opgezet en in
spelvorm ervaren hoe het is om je eigen bedrijf te hebben. Heel leuk en heel leerzaam!
Tijdens deze week doen de leerkrachten een stapje terug en wordt de groep begeleid door
ervaren ondernemers. De kinderen ontdekten hun commerciële talent, hun managementskills
en het belang van een kloppende balans. Ze stonden voor keuzes die niet altijd makkelijk waren;
gaan we voor korte termijn gewin, voelen wij een verantwoordelijkheid naar de volgende
generaties en kiezen we voor duurzaamheid? Hóe brengen wij ons product aan de man? Gaan
we voor kwaliteit of kwantiteit?
Wij blijven het bijzonder vinden dat er onder de Wolters-ouders ondernemers zijn die ondanks hun drukke agenda een hele week
vrij-roosteren om onze leerlingen een week te bezorgen waarin zij zoveel leren over het ondernemerschap in al haar facetten.
De kinderen vonden het te gek.
Hartelijk dank Heleen Dura, Philip Gerzon, Martijn Snijder en de hulpouders!!!
Meer foto's vindt u achter de inlog in de fotogalerij. Inloggegevens vergeten? Mail Anky
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Studiedag, een zinvolle invulling
Op 2 februari was de school gesloten in verband met de tweede studiedag dit schooljaar. De
kinderen hadden een extra dagje vrij. Wat doen de medewerkers op zo'n dag?
Tijdens de studiedagen is er ruimte voor de professionalisering van het team. Dat kan door
externe specialisten in te huren of door gebruik te maken van de eigen expertise. Dit keer was
het programma zo vol dat een extra studiemiddag is ingelast op een woensdagmiddag in
maart. Dan zal Marcel Schmeier het team bijscholen over directe instructie en effectief
rekenonderwijs.
Ook gebruiken wij de lesvrije uren op een studiedag om ons onderwijsprogramma goed onder de loep te nemen. Welke
ontwikkelingen zien wij en hoe gaan wij daar op Wolters mee om?
Zo duiken wij dit schooljaar in wetenschap en technologie-onderwijs (W&T). Met elkaar hebben wij vastgesteld dat we al veel doen
dat onder W&T kan vallen. Ook hebben we kennis gemaakt met nieuwe ideeën en lesvormen.
Op deze studiedag zijn we in gesprek gegaan over de eigen visie van de teamleden op W&T en of deze vertegenwoordigd is binnen
de bestaande visie van de school. Dit heeft ons - en met name Yvonne van der Marck, leerkracht groep 3 - veel inzicht geboden in
de mogelijkheden op Wolters voor W&T-onderwijs. Yvonne hoopt eind dit schooljaar haar master Leren en Innoveren af te ronden
met een uitgebreid advies aan de directie betreffende de inbedding van W&T op Wolters.
Ook creëren we op de eerste twee studiedagen ruimte voor leerkrachten om hun 'papierwerk' op orde te maken. Enkele jaren
geleden hebben wij met elkaar besloten dat ieder kind onze aandacht verdient en dat wij voor ieder kind willen vastleggen hoe wij
die aandacht in elk geval willen bieden. Dat is een ambitieus plan dat veel tijd vraagt en die bieden we o.a. op deze studiedagen.
Ook krijgt elke leerkracht een analysemoment tijdens lesdagen, zodat hij/zij in de gelegenheid is kindgesprekken te voeren ten
behoeve van de analyse. Is dat papierwerk allemaal wel nodig? Ja, wij willen het zo. Het levert namelijk veel op. Leerkrachten
duiken echt in ieder kind en hebben zo de hele groep goed in kaart. Een maatwerkplan biedt bovendien een mooie onderlegger
voor oudergesprekken.

Verkeersveiligheid
De verkeerscommissie zit niet stil. Gudrun Feitsma heeft gesproken met HSV en Montessori Waalsdorp
over mogelijke verkeersmaatregelen, zoals het afsluiten van straten, fietsen in 1 rijrichting en
verschillende rijroutes voor de drie verschillende scholen.
Besloten is dat de drie scholen gezamenlijk een brief aan de Gemeente Den Haag zullen sturen over de
aanpak van deze onderwerpen.
Handhaving controleert regelmatig en de conciërge van HSV is actief met het in goede banen leiden van
het verkeer.
In april wordt een zebrapad op de Oostduinlaan aangelegd.

Team Wolters
Wij zijn zeer verheugd dat juf Caroliene haar werkzaamheden heeft hervat. Juf Ingrid’s herstel zal
nog even duren. Wij wensen haar alle sterkte.
Juf Josée keert na de krokusvakantie terug. Haar dramalessen werden enorm gemist door de
kinderen. Daarom is het heel fijn dat juf Josée alle groepen, aan de hand van een ingekort schema,
nog aan de beurt zal laten komen.
De organisatie van het eindspel heeft zij overgedragen aan juf Anke, die er, met haar ervaring als
drama-docent uit het verleden, zeker iets moois van zal maken.
De griepgolf heeft ook op Wolters genadeloos huisgehouden. Een aantal teamleden is vanaf de kerstvakantie afwezig geweest. Het
was voor directeur, Nicoline van der Spek, elke dag een hele puzzel om te voorkomen dat er klassen opgesplitst of naar huis
gestuurd moesten worden.
Dan is het mooi te zien dat onze keuze voor een breed zorgteam stevig bijdraagt aan de continuïteit in het lesprogramma. Mede
dankzij hen en zeker ook dankzij de bereidwilligheid van enkele parttime collega’s, hebben de kinderen alle dagen een vertrouwd
gezicht voor de klas gezien.
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Vakantiepas
De krokusvakantie staat voor de deur. Bent u op zoek naar inspiratie voor uitjes in eigen land, dan is er
natuurlijk de vakantiepas met korting voor scholieren op allerlei uitjes.
Ook op deze website staan allerlei leuke uit-tips voor het gezin. Meld je direct aan voor de nieuwsbrief, dan
bent u voortaan elke vakantie onder de pannen.

Feilloze facturatie
Het kan ouders niet ontgaan zijn dat de invoering van het nieuwe facturatiesysteem bepaald niet
vlekkeloos is verlopen.
Alles was goed voorbereid, de externe partij heeft fouten gemaakt bij het overzetten van de
aangeleverde gegevens waardoor het merendeel van de ouders foute facturen heeft ontvangen.
Heel vervelend natuurlijk.
Er waren flink wat e-mails voor nodig om toelichting te geven op de ontstane situatie. Met het
engelengeduld van Ineke en de prettige houding van de ouders, is het allemaal nog goed opgelost.
Uiteraard zullen wij met de externe partij en ons administratiekantoor uitgebreid evalueren. Dit kan beter!

Bouscholteweek
Deze week was extra speciaal in leerjaar 4. Het was immers Bouscholteweek. In de
Bouscholteweken wordt het reguliere lesprogramma losgelaten en gaan de kinderen in
werkgroepjes aan de slag. Deze week is gericht op praktisch leren, goed samenwerken en
presenteren wat je geleerd hebt.
Op allerlei manieren verdiepen de kinderen zich in het gekozen thema, zo ook in de lessen
beeldende vorming. En het resultaat is super! Bekijk hier de creatieve stop-motionfilmpjes
die juf Rona en juf Marlies met de kinderen maakten:
Filmpje 4A, Filmpje 4B
Wat is de Bouscholteweek?
De Bouscholteweek is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat in alle leerjaren een eigen invulling kent. Het thema in groep 1&2 kan
bijvoorbeeld het Circus zijn. In groep 3 komen de Dieren aan bod, in groep 4 Verkeer, groep 5 Nederland, groep 6 Kunst en groep 7
Religie.
De rode draad is, dat wordt toegewerkt naar een presentatie. Dat kan live zijn, op video, mondeling, digitaal of op papier. De week
wordt altijd afgesloten met een presentatie aan de ouders.
Geschiedenis
Ooit was het een werkstukkenwedstrijd met als onderwerp geschiedenis; het lievelingsvak van onze oprichter de heer Bouscholte.
In leerjaar 8 bestaat die traditie nog. Daar is geschiedenis nog steeds het thema en worden Bouscholteprijzen uitgereikt aan
individuele leerlingen, maar ook aan groepjes die bijvoorbeeld het beste samenwerkten. De beoordeling wordt gedaan door ouders
die lid zijn van het Bouscholtecomité.
Het is elk jaar weer mooi te zien welke groei de kinderen doormaken.

Gebruik kleuteringang
In januari verzochten wij ouders en verzorgers die kleuters komen ophalen, gebruik te maken van de kleuteringang in verband met
de rust en veiligheid in de school. Dit verzoek is goed opgepakt. Dank daarvoor!
De lessen voor de oudere kinderen in de handvaardigheid- en muzieklokalen verlopen nu rustiger. Ook zwerven er minder kleuters
alvast over de gangen van broertjes en zusjes.
De kleuteringang is de ingang aan de kant van het lokaal van groep 1A. Ook wordt de school, bij het ophalen van kleuters, verlaten
aan die kant.
Op Wolters kunnen kleuters kunnen vanaf 14.30 uur in de klassen opgehaald worden, terwijl de rest van de school om 14.45 uur uit
gaat. Ook op woensdag kunnen de kleintjes een kwartier eerder dan de overige groepen gehaald worden. Dit om het ophalen rustig
te laten verlopen voor de kleintjes. Om 14.45 uur brengen de leerkrachten de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar buiten.

