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Juli: Nog ééntje dan!
Afscheid collega’s

We naderen het einde van het schooljaar. Volgende week is de laatste schoolweek. Niet
alleen nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8, die uitvliegen naar het
voortgezet onderwijs, ook nemen we dan afscheid van een aantal collega’s: Juf Anne, Juf
Marijke, Juf Josée en Meneer van der Schoot gaan Wolters allemaal verlaten. Samen
goed voor ruim 150 jaar Wolterservaring. Lieve Anne, Marijke, Josée en Frank, enorm
veel dank voor alles wat jullie voor de school en alle leerlingen hebben gedaan.
Er wordt volgende week op school door de leerlingen afscheid genomen. Ook neemt het
team uiteraard passend en met pijn in het hart afscheid van deze zeer gewaardeerde
collega’s.

Kaagweek groepen 8

Eindspel groepen 8

Het is lang spannend geweest of het door kon gaan, maar het is allemaal gelukt! Vorige
week hebben de groepen 8 het eerste deel van hun grote afscheid van Wolters ‘gevierd’
met de traditionele Kaagweek. Een heerlijke week vol watersport en plezier. Het
waterprogramma kon volledig doorgaan, het andere deel van het programma in iets
aangepaste vorm. Al met al een fantastische week, waarin veel plezier is gemaakt en de
leerlingen ook goed hebben leren zeilen, waterskiën en kajakken. De foto’s komen zo
snel mogelijk op het beveiligde deel van de website.

Naast de Kaagweek is ook het Eindspel onderdeel van het afscheid van de
basisschool. Op woensdag 8 en donderdag 9 juli schitterden de leerlingen van de
groepen 8 als échte sterren in theater Diligentia. Op maandag 13 en dinsdag 14 juli
treden ze nogmaals op voor de leerlingen, op school in de gymzaal.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan Mechteld, Josée, Marie-Christine, Flip, Ernestine
en alle andere juffen, meesters en ouders die hebben geholpen om het eindspel van
dit jaar op deze fantastische wijze door te kunnen laten gaan.

Guus!

Juf Steffie is bevallen van zoon Guus. Guus is op 1 juli geboren.
Lieve Steffie, Sebastiaan en Luuk, gefeliciteerd met jullie zoon en broertje namens heel Team
Wolters!
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Schoolstraat

Rapporten

Sinds 2 juli loopt de pilot ‘Schoolstraat’ in de scholendriehoek. Tijdens haal- en brengtijden
van de scholen is de straat afgesloten voor auto’s. Hierdoor kunnen leerlingen en hun
ouders makkelijker en bovenal veiliger met de fiets naar school. De pilot loopt tot aan de
zomervakantie. In de zomer wordt door de gemeente bezien of het haalbaar is ook na de
zomervakantie door te kunnen gaan met dit project. Schoolvereniging Wolters doet, in
samenwerking met Montessori Waalsdorp en de HSV haar uiterste best dit te realiseren, in
het belang van ieders verkeersveiligheid.

Vandaag hebben de leerlingen hun rapport gekregen. Het rapport is opgebouwd door de
beoordelingen van de werkjes op school en het beeld van de leerkracht. Dit jaar is ook de
beoordeling van het thuiswerken tijdens de sluiting van de school verweven in het rapport van
periode 2. Het is een bijzonder jaar geweest, en wij zijn dan ook enorm trots op al onze
leerlingen en leerkrachten voor de wijze waarop zij zich door deze periode heen hebben
geworsteld. Er zijn dingen geleerd en ervaringen opgedaan die niet te vatten zijn in een
rapport, maar zeker voor de rest van ieders leven belangrijk zullen zijn.

Jaarplanning en agenda

De jaarplanning voor volgend jaar staat op de website. Ook is deze ingevoerd in de digitale
ouderagenda. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat alle evenementen waarbij ouders
(in groten getale) naar en in de school moeten komen onder voorbehoud zijn gepland. Het is
immers afwachten in hoeverre de huidige maatregelen rondom COVID-19 in september zijn
versoepeld. Indien bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, ontvangt u hierover
uiteraard tijdig bericht.

ALV

Maandag 13 juli aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats. De uitnodiging en te volgen aanmeldprocedure hiervoor
heeft u reeds ontvangen. De aanmeldbevestigingen zijn verstuurd.
Alle stukken staan op de website. Tijdens de ALV doen het Bestuur,
de MR, de OC en de directeur verslag van het afgelopen jaar.
Daarnaast wordt op de ALV de formatie voor het komend schooljaar
bekend gemaakt. De dag na de ALV wordt de website up-to-date gemaakt, zodat alle informatie rondom bestuur,
medezeggenschapsraad en oudercommissie en uiteraard ook formatie voor komend schooljaar weer klopt.

Vakantiepas

Het is bijna zomervakantie, dus de VakantiePas is weer uitgedeeld in de klas. Hét paspoort voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar, boordevol activiteiten met korting. Alle activiteiten staan ook op
https://www.vakantiepas.nl/. Daar vindt u alles over eventuele wijzigingen, en extra activiteiten die
niet in de ‘papieren’ VakantiePas staan.

Tot Slot

De school is van vrijdag 17 juli tot en met zondag 23 augustus gesloten. Op
maandag 24 augustus gaat het team zich voorbereiden op schooljaar 20202021.
We zien de leerlingen graag terug op maandag 31 augustus.
Om 08:30 alle nieuwe leerlingen, alle andere leerlingen om 09:00 uur.
Tot slot wensen wij alle leerlingen, ouders en leerkrachten een heerlijke
zomervakantie toe!

