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Heel Wolters bakt succesvol!
Op vrijdag 2 oktober was het uur U voor de actie Heel Wolters Bakt. Op deze ochtend zouden de kinderen het product van hun inspanningen
bij ons inleveren en op deze middag zouden wij de lekkernijen verkopen aan hun schoolgenootjes en de buurtbewoners. Alles om de
vluchtelingen die Nederland bereikt hebben een beetje te helpen. Zouden we genoeg binnenkrijgen?
Een propvol HAVA-lokaal
Om tien voor half negen ging de bel en stroomden de kinderen binnen om bij het HAVA-lokaal hun baksels in te leveren. Alle loslopende
teamleden stonden klaar om de lekkernijen in ontvangst te nemen en alle handen waren hard nodig. Wat mooi om te zien hoe zeer de
kinderen en hun ouders zich hadden ingespannen om deze inzamelingsactie tot een succes te maken. Met stralende koppies leverden de
kinderen de meest prachtige baksels in. Trots, dankbaar en enigszins overweldigd door de enorme hoeveelheden namen wij ze in ontvangst.
Om negen uur keerde de rust terug in de school. Daar stonden we dan in een propvol HAVA-lokaal, afgeladen met onweerstaanbaar lekker
ogende hapjes. Apetrots en enigszins bezorgd keken we elkaar aan. Zouden we dit allemaal wel kunnen verkopen? Plannen werden
aangepast. Manden werden uit alle hoeken aangesleept, haastig werden betaalbakjes bijgeknutseld en juf Anke ging nog even alle klassen
rond om de kinderen te bedanken voor hun enorme bijdrage.
De leerkrachten besteedden gedurende de dag aandacht aan het doel van deze actie. Dit leidde ook bij de kleuters tot mooie gesprekken en
uiteenlopende vragen die varieerden van: 'Wanneer komen de zielige mensen hun koekjes nou ophalen?' tot 'Juf, wat is oorlog eigenlijk?'
Een pop-up-marktplein
Intussen was een deel van het schoolplein omgebouwd tot pop-up-marktpleintje, waarbij de tribune fungeerde als mega-kraampje. Alle met
zorg verpakte lekkernijen waren daar met diezelfde zorg uitgestald en lagen geduldig te wachten op hun potentiële kopers. Om half drie
startte de verkoop en al heel snel werd duidelijk dat de aanvankelijke zorg over te weinig belangstelling onterecht was. Het was een drukte
van jewelste. Op het hoogtepunt misschien zelfs ietsje te druk. Dan is het hartverwarmend om te zien dat onze leerlingen en hun ouders
geduldig wachtten op hun beurt en goed rekening hielden met elkaar.
Een groot succes
Een uur later was het pop-upwinkeltje door haar voorraad heen. Het marktpleintje werd ontmanteld en de geldbakken werden ingeleverd.
Stralend met hun buit wandelden kinderen en ouders hun welverdiende weekend in. Zij maakten deze actie mogelijk. Wij hopen dan ook dat
de hapjes net zo lekker smaakten als ze eruit zagen.
De foto’s die Judith van Tartwijk voor ons maakte van het evenement staan op de website in de fotogalerij achter de inlog.
De opbrengst
De opbrengst is om trots op te zijn: € 1494, 02! Het geld is inmiddels overgemaakt aan Stichting Vluchteling. De stichting heeft ons laten
weten enorm blij te zijn met deze gift en bedankt alle kinderen voor hun bijdrage. Wij op onze beurt zijn blij dat we als Wolters op deze
manier een steentje kunnen bijdragen.
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Ook maakten we zelf-geperste druivensap om te bepalen of het lekkerder is als je het zelf mag maken. De meningen liepen uiteen van
jammie tot gadver en alles wat daar tussen zit. We leerden dat eigengemaakt sap heel anders smaakt en dat Albert Heijn om de hoek zit en
dat die pakken die ze daar verkopen hele mooie kleurtjes hebben die wij dan graag weer willen kopen. Dat noemen we reclame, maar dat is
voor een volgende les! Op de website in de Fotogalerij staan nog veel meer prijsfoto's van de kanjers van 1A achter de inlog.
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Specialisten bezoeken tijdens schooltijd

Het lijkt ons goed u te informeren welke grenzen wij stellen aan specialistenbezoekjes tijdens schooltijd. Natuurlijk komt het weleens voor
dat uw kind tijdens schooltijd een afspraak heeft bij de tandarts of een andere medisch specialist. Wij leggen hierover verantwoording af aan
de leerplichtambtenaar en registreren deze vorm van verzuim als medisch verlof. Het is fijn als u de leerkracht tijdig op de hoogte stelt van
het aanstaande bezoek. De leerkracht kan dan in voorkomende gevallen rekening houden met het lesprogramma van uw kind, bijvoorbeeld
door een werkje alvast te laten maken. Als uw kind zo’n bezoekje heeft afgelegd dan kunt u onze registratie daarvan terugzien in het
ouderportaal va ParnasSys.
Wellicht is het bij ouders minder bekend dat een behandeling tijdens schooltijd uitsluitend als geoorloofd verzuim geldt, als deze
behandeling niet structureel, maar bij uitzondering is. Structurele behandeling op indicatie zal dus buiten schooltijd georganiseerd moeten
worden. In het geval ouders van mening zijn dat de behandeling echt niet anders georganiseerd kan worden, kan een schriftelijk verzoek aan
het algemene beleid worden getoetst. De school maakt in dat geval de afweging in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op
de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma.
Wij verzoeken ouders dus vriendelijk om behandelafspraken met een terugkerend karakter buiten schooltijd te plannen.

Scholenhockey – kom juichen!
Wij zijn apetrots op onze meiden van groep 6 die op woensdag 14 oktober twee podiumplaatsen binnensleepten op het door de gemeente
geïnitieerde Schoolsport Hockeytoernooi. Dank aan meester Bram en meester Bernard die met een grote glimlach de meiden naar menig
overwinning wisten te coachen. De foto’s zijn te vinden op de Fotogalerij van onze website.
Aanstaande woensdag op 28 oktober zijn de jongens en meiden van groep 8 aan de beurt. Komt u onze teams aanmoedigen op hockeyclub
HDS – Madesteinweg 17A? Het speelschema is te vinden op: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Hockey-groep-56-en-78.htm

Intussen in groep 8
Op de bovengang wordt hard gewerkt. De achtstegroepers zijn al goed gewend aan hun status aparte als oudsten van de school. Ze helpen bij
het rondbrengen van de melk en leiden iedere ochtend het parkeren van de fietsen in goede banen. Naast deze waardevolle bijdrage aan de
schoolorganisatie wordt natuurlijk hard toegewerkt naar de grote overstap naar het voortgezet onderwijs. In de week voor de herfstvakantie
hebben de kinderen geoefend voor de eindtoets. Zo maken we de leerlingen vertrouwd met de opgaven. Omdat we de toets helemaal
nabespreken, krijgen de kinderen ook goed inzicht in de vakgebieden die zij extra aandacht kunnen geven. Deze week staat het reguliere
programma weer op het rooster. We werken hard aan de kernvakken taal en rekenen en zetten daarnaast vanzelfsprekend in op de brede
ontwikkeling van het kind. Ook een achtstegroeper is immers zoveel meer dan taal en rekenen. Wie weet welke talenten hen in de toekomst
het best van pas zullen komen? We zullen hen met interesse volgen.
Intussen zijn de juffen van 8 met de intern begeleider en de directie in gesprek over de wijze waarop wij willen omgaan met de plicht het
gegeven schooladvies te heroverwegen als het toetsadvies dat uit de eindtoets rolt, hoger is. Wij signaleren dat veel leerlingen een
toetstraining volgen en weten uit ervaring dat dit kan leiden tot een enigszins vertekend beeld. Doen wij deze kinderen recht als wij hun
advies ophogen? Tegelijk zijn wij een school die werkt vanuit hoge verwachtingen. We zullen ons beleid in dezen daarom jaarlijks goed onder
de loep nemen en herzien als de kennis van nu daar aanleiding toe geeft. Mede in dat licht volgen wij de schoolcarrière van onze leerlingen
goed in het voortgezet onderwijs.

Gevonden voorwerpen
Graag attenderen wij u erop dat de gevonden voorwerpenhoek ook dit jaar periodiek wordt opgeschoond. Dit houdt in dat we na elke
vakantie starten met een leeg rekje. De gevonden voorwerpen worden verzameld tegenover de meisjeskleedkamer. Er blijft veel liggen in de
school. Schroom niet om met enige regelmaat even langs het rekje te lopen.

Activiteiten november en december
wo 28 okt
wo 4 nov
vr 13 nov
wo 18 nov
wo 25 nov

Scholenhockey Groep 8
Bouscholte-presentatie Groep 7
STUDIEDAG 2 / dag van respect
Inloopkwartier
Ouderavond 7-minutengesprekken

Op HDS
Tijd volgt: tussen 9.00 - 14.45 uur
VRIJ
8.30 – 8.45 uur
Groep 1 t/m 7

vr 4 dec
do 10 dec
wo 16 dec
vr 18 dec-zo 3 jan

Sinterklaasfeest
Inloopkwartier
Kerstdiner
KERSTVAKANTIE

VRIJ vanaf 12.30 uur
8.30 - 8.45 uur
17.00 - 18.30 uur
VRIJ

