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Februari: kort en krachtig
Rapporten en voortgangsgesprekken

Op donderdag 20 februari krijgen de leerlingen van groep 2 tot en met 7 hun rapport. Bij
het rapport zijn de resultaten van de meest recente resultaten van het Citoleerlingvolgsysteem bijgevoegd. De voortgangsgesprekken worden, net als in november,
gepland via de gespreksplanner van Parro. De gespreksplanner wordt op de studiedag van
14 februari aanstaande geopend door de leerkrachten.

Informatieavond

In de WWW van januari was te lezen over de jaarlijkse informatieavond,
dit jaar ingevuld door Bart Vogelaar. Inmiddels kunnen we melden dat
deze gepland staat op donderdagavond 2 april. Wij raden u zeer aan
deze avond vrij te maken én houden, zodat u naar school kunt komen luisteren naar een
inspirerend verhaal van Bart. Binnenkort krijgt u meer informatie over de inhoud en de
aanmeldingsprocedure voor deze informatieavond.

Werving nieuwe directeur

Het traject voor het werven van een nieuwe directeur is in volle gang.
Het profiel is opgesteld op basis van de input die de leerkrachten, het
managementteam en het bestuur hebben geleverd. Zou u het profiel
in uw omgeving onder de aandacht willen brengen, bijvoorbeeld via
uw sociale media? De link naar het profiel is hier te vinden, of via de
schoolwebsite.

Bezoek VCL

Op 16 januari is een afvaardiging van het bestuur en de directie op bezoek geweest bij het
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL). Deze middelbare school is qua organisatiestructuur een
vergelijkbare school met Wolters: een éénpitter met een bestuur bestaande uit ouders van
de leerlingen van de school. Tijdens het bezoek zijn ervaringen uitgewisseld op het gebied
van kwaliteitszorg: hoe wordt dit vormgegeven en wat kunnen we daarin van elkaar leren.
Uiteraard is ook gesproken over oud-leerlingen van Wolters die naar het VCL zijn gegaan,
en of de bagage die zij van ons hebben meegekregen voldoende toereikend is, zowel op cognitief als sociaal gebied.
Hierover is uiteraard ook met andere middelbare scholen contact (geweest). Deze contacten hebben bijvoorbeeld
geresulteerd in een beter aansluitend niveau van Engels, en in de aanschaf van een lesmethode voor rekenen die
zowel op de basis- als op de middelbare school wordt gebruikt. Het was een goede bijeenkomst, en er is reeds een
vervolggesprek over onderwijskundige zaken gepland. Ook wordt bezien in hoeverre we dit initiatief over het
uitwisselen van ervaringen op bestuurlijk en directie niveau kunnen uitbreiden naar andere scholen.

Chromebooks groep 5

Vorige maand zijn de Chromebooks voor de groepen 5 geleverd en in gebruik
genomen. Hiermee kunnen de leerlingen in deze klassen nu dagelijks aan de slag
met de digitale oefensoftware van rekenen, taal en spelling. Het mooie aan de
digitale verwerking is dat de leerkracht direct inzicht heeft in de antwoorden die
door de leerlingen zijn gegeven. Hierdoor kan direct hulp worden geboden waar
nodig. Door de aanvulling van de hoeveelheid Chromebooks op school kan het
computerlokaal vaker worden gebruikt door de groepen die geen Chromebooks in
de klas hebben. Zo kunnen alle leerlingen van de school vaker gebruik maken van
de digitale leersoftware én hun digitale vaardigheden verder ontwikkelen.
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Inloopkwartier

Vandaag was inloopkwartier op school, het moment voor ouders om in de klas te kijken naar de werkjes van de
kinderen. Het was gezellig druk in de school en we hebben veel trotse kinderen zien vertellen en presenteren wat ze
allemaal gemaakt en geleerd hebben. Het volgende inloopkwartier is gepland op maandag 23 maart. Alle
inloopkwartieren zijn ingeroosterd en te vinden in de ouderagenda en op de jaarplanning.

Enquêtes

In januari bent u allen benaderd voor twee enquêtes. Een over verkeersveiligheid
en de ander betreft oudertevredenheid . Veel dank aan eenieder die dit heeft
ingevuld. Als u dit nog niet gedaan heeft, zou u dat dan alsnog willen doen? De
enquête over verkeersveiligheid is hier te vinden, de persoonlijke link over de
oudertevredenheidsenquête is per mail verzonden. Stuur een mail aan Bram als je
deze mail niet meer kunt vinden.

Beestenbrigade

De KRO-NCRV is voor het nieuwe Zappelin-programma Beestenbrigade op zoek naar kinderen
van 6 en 7 jaar oud die het leuk vinden mee te doen aan dit programma. Beestenbrigade is een
nieuwe educatieve serie waarin kinderen in een kort portretje hun huisdier laten zien en erover
vertellen of op pad gaan met presentator Tim om een dierenmissie te vervullen en zo
(huis)dieren (in nood) helpen. Meer informatie of direct aanmelden? Klik hier.

Bizz-week groep 8

Onder toeziend oog en bezielende leiding van Philip Gerzon en Martijn Snijder
hebben de groepen 8 de afgelopen week gewerkt aan het jaarlijkse Bizz-project.
Een week waarin de leerlingen in kleine groepjes werken aan het opstarten van
een eigen bedrijf. In een drukke week is geleerd over aandelen, productie en
verkoop, reclame, maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzaamheid en
natuurlijk winst maken. Met veel creativiteit en toewijding hebben de leerlingen
van groep 8 hard gewerkt, om uiteindelijk zo veel mogelijk te verkopen tijdens de
BIG SALE. Het winnende groepje uit elke klas heeft €250 euro verdiend, wat zal
worden gedoneerd aan een goed doel naar keuze. Wederom een zeer geslaagde week. Veel dank aan Philip en
Martijn voor alle inzet en toewijding deze week!

Conciërge Piet

Zoals bekend is Piet al een tijdje afwezig. Hij is inmiddels geopereerd aan zijn hart en
het gaat -naar omstandigheden- goed met hem. Alle kinderen van de school hebben
Piet z’n lievelingsdier, een duif, getekend en gekleurd. Al deze duiven zijn als één
grote slinger bij Piet thuis bezorgd, om hem een hart onder de riem te steken.
Wij wensen Piet veel sterkte met zijn herstel en hopen hem snel weer op school te
zien.

Nieuwe look teamkamer

Het team van Wolters heeft de handen ineen geslagen en op een woensdagmiddag
de koffiekamer voorzien van een vers laagje verf op de muren, de tafel is geschuurd
en gelakt en er zijn nieuwe stoelen neergezet. Waar een klein team groot in kan zijn!

