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Wat een feest(maand)!
Sinterklaas

De afgelopen weken is Wolters omgetoverd tot een echte muziekpietenschool. In alle
klassen is op verschillende wijze aandacht besteed aan het bezoek van de
Goedheiligman aan Nederland. Er zijn schoenen gezet, rommelpiet is langsgeweest, er
zijn heerlijke kruidnootjes gebakken en natuurlijk zijn er heel veel Sinterklaasliedjes
gezongen. Gelukkig had de Sint ook dit jaar weer tijd vrij gemaakt om een bezoek te
brengen aan de school. Op 5 december kwam hij op het schoolplein aan met een écht
draaiorgel, om de muziekschool van extra muziek- en natuurlijk pepernoten te voorzien.
Sinterklaas heeft een bezoek gebracht aan de jongste kinderen. De oudere kinderen
hebben Sinterklaas gevierd met surprises en gedichten in de klas. Foto’s van deze
feestelijke dag, gemaakt door Judith van Tartwijk, verschijnen zo snel mogelijk achter de
inlog op de website.

W&T-middag
Vorige week vrijdag, 29 november, stond de middag in het teken van Onderzoekend en
Ontwerpend Leren (OOL). Door de expertgroep, bestaande uit verschillende leerkrachten
van de school, is voor iedere groep een les op maat ontworpen binnen eenzelfde thema:
Hoe kunnen we Sint en Piet helpen makkelijker van dak naar dak te komen. De leerlingen
hebben thuis kosteloos materiaal verzameld om uiteindelijk mee aan de slag te gaan. Op
basis van de probleemstelling is eerst door de leerlingen een aantal oplossingen getekend
om vervolgens één idee ook daadwerkelijk na te maken met de verzamelde materialen.
Écht niet zomaar een knutselmiddag, dus! Wij willen iedereen die heeft geholpen deze
middag tot een succes te maken erg bedanken: van helpen met het verzamelen van de
materialen, tot de hele middag in de klas een groepje leerlingen begeleiden bij het
ontwerpproces. Via Parro zijn foto’s van deze fantastische middag gedeeld. Op naar de
volgende W&T-middag! Wellicht hebben we uw hulp dan weer nodig, dus houd Parro goed in de gaten!

Parro
Een van de communicatiemiddelen die Wolters gebruikt is Parro. Parro is een
gratis app, ontwikkeld door ParnasSys, het systeem dat Wolters gebruikt als
leerlingadministratiesysteem. Via Parro kan de groepsleerkracht updates geven
aan alle ouders over wat er allemaal gaande is in de klas of contact leggen met
ouders om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Ouders kunnen via Parro een
ziekmelding of doktersbezoek aan de groepsleerkracht doorgeven. Een belangrijke
tip aan alle ouders: Zet push-meldingen voor Parro aan. Dan mis je nooit meer een
bericht en blijf je goed op de hoogte!

Sem en Otis
Op 13 november is juf Afra bevallen van twee prachtige jongens: Sem en Otis.
Lieve Afra, gefeliciteerd met de geboorte van je zoons en veel liefs van iedereen
van Wolters.
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Nieuwe gezichten in de school
Wellicht heeft u het al opgemerkt, maar sinds een aantal weken is Vincent van den
Berg werkzaam bij ons op school. Vincent is op dit moment vier dagen per week de
meester van groep 7A. Daarnaast kunnen wij melden dat oud-leerling Charlotte
Dautzenberg is aangesteld om na de Kerstvakantie de vervanging in groep 4B in te
vullen. Charlotte is oud-leerling van Wolters én heeft stagegelopen op deze school.
Wij zijn blij met het feit dat de vervanging voor deze groepen op korte termijn kon
worden gerealiseerd, zodat het onderwijsleerproces van de kinderen zo soepel
mogelijk én zonder onderbreking kon worden voortgezet. Met de begeleiding van alle andere
betrokken collega’s staat er elke dag een kundig en enthousiast team klaar, waarin het volste
vertrouwen is en waarmee continuïteit en kwaliteit van het onderwijs zijn geborgd. Graag willen wij eenieder
bedanken die in de afgelopen periode bijgedragen heeft aan de continuïteit door in te vallen voor de groepen
waarvan de leerkracht afwezig is.

Vacature bestuurslid: Penningmeester

Met ingang van volgend schooljaar komt er een positie vrij in het bestuur van Schoolvereniging Wolters:
Penningmeester. De verwachte zittingstermijn is zes jaar en het tijdsbeslag voor
deze functie is ongeveer vier tot zes dagen per maand. Deze functie is, net als de
andere functies in het bestuur, onbezoldigd. De benoeming geschiedt via de
daarvoor geldende procedure. Het is de intentie dat de kandidaat-penningmeester
het komende halfjaar meeloopt om zo goed ingewerkt te raken. Meer informatie
en het profiel zijn te krijgen bij Robert Roosken, de huidige penningmeester of
Mirella van de Noort-Tijhaar, voorzitter. Graag uw bericht via Ingrid Leeksma, de
Organisatiemanager van de school.

Lego Mindstorms

Op woensdagochtend werkt juf Kristel met een aantal leerlingen uit groep 8 aan het
Lego Mindstorms-project. De leerlingen bouwen met lego een robot en
programmeren deze daarna op de computer. Een uitdagende en interessante klus!
‘Soms bouwen we volgens het boekje, en soms mogen we zelf iets bedenken.’
‘We verzinnen zelf wat de robot moet doen en dat proberen we daarna te
programmeren. We zijn heel trots als dat lukt!’

Nieuwe ronde Schildercursus

Op donderdag 23 januari start Thea Evers met een nieuwe ronde van haar naschoolse
schildercursus. Alle informatie en de procedure rondom aanmelden staat op de website. Er is
beperkt plek dus wees er snel bij!

Kerstmis op Wolters

Sinterklaas heeft Wolters nog maar net verlaten en het volgende grote feest heeft al
voorzichtig intrede op school gedaan: Kerst. Uiteraard wordt ook dit jaar op
traditionele wijze aandacht besteed aan dit feest. Maandag aanstaande wordt onder
leiding van juf Marlies en juf Marie-Christine de school in Kerstsferen gehuld tijdens de
Grote Versierdag. Per klas is één hulpouder gevraagd om mee te helpen bij deze klus.
De groepen 7 zijn al druk met het inoefenen van hun tekst van het en de groepen 6
zingen dagelijks de bijbehorende liederen om uiteindelijk samen het Kerstspel op te voeren voor de andere leerlingen
van de school.
Op 18 december is het Kerstdiner voor de kinderen, van 17:00 uur tot 18:30 uur. Alle informatie hierover komt via de
groepsleerkrachten en/of klassenouders. 19 december is de jaarlijkse ‘Foute Kersttruiendag’. 20 december zijn de
leerlingen vrij.
Tot slot wenst het gehele team van Wolters iedereen prachtige dagen en alvast een sprankelend 2020!

