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Actie ‘Heel Wolters bakt’
Op dit moment zijn duizenden mensen op de vlucht voor conflicten en geweld in eigen land. Deze vluchtelingen hebben huis en haard
verlaten en zijn op zoek naar veiligheid voor zichzelf en hun gezin. Wolters helpt graag!
Namens school is daarom contact gezocht met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en is de vraag hoe we dit kunnen vormgeven
voorgelegd. De publieksvoorlichter van het COA geeft aan op dit moment overspoeld te worden met dergelijke aanvragen en dat er al volop
kleding en speelgoed e.d. wordt ingezameld. Wat het COA vooral nodig heeft, is meer geld.
Daarom starten wij volgende week met de actie: Heel

Wolters bakt!

De actie
Wij roepen onze leerlingen en teamleden op om in de week van 28 sept t/m vrijdag 2 oktober aan het bakken te slaan om met de verkoop
van koekjes of cakejes geld in te zamelen voor de vluchtelingen die Nederland bereikt hebben. Op maandag 28 september ontvangen alle
leerlingen een doorzichtig zakje om mee naar huis te nemen. De vraag is het zakje te vullen met eigen gemaakte koekjes, cakejes of andere
zelfgemaakte zoetig- of hartigheden. De zakjes zullen verkocht worden voor €2,50- per stuk.
In de loop van de week maken de kinderen in de klas hun eigen label waarmee ze hun unieke baksel personaliseren.
Inleveren
Op vrijdag 2 oktober kunnen leerlingen en teamleden hun baksels de hele ochtend inleveren in het handvaardigheid-lokaal. Het is belangrijk
dat de baksels goed verpakt zijn.
Verkoop
Op vrijdagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur nodigen wij ouders en de buurtbewoners van harte uit een bijdrage te leveren aan deze
inzamelingsactie door een overheerlijk hapje aan te schaffen. Met een beetje slim inkopen heeft u de borrel en het toetje voor die avond
alvast geregeld.
Wij hopen op deze manier een kleine bijdrage te leveren aan een groot probleem.

Naschoolse activiteiten
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat wij gestart zijn met een pilot naschoolse activiteiten. Eind vorig schooljaar berichtte meester Flip u dat
hij naschoolse muzieklessen ging verzorgen op de dinsdag. En begin dit schooljaar kondigden wij aan dat Junior Campus bij ons op school gaat
starten met een eerste cyclus scheikundelessen. De belangstelling hiervoor blijkt groot. Kinderen en ouders zijn inmiddels geïnformeerd over
de lesdag e.d..
Wij hopen dat de lessen de kinderen zullen inspireren nieuwsgierig te blijven op alle fronten. Van ouders krijgen wij de vraag of er nog meer
activiteiten op de rol staan. Dit laten wij vooralsnog afhangen van het verloop van de pilots die nu zijn ingezet. Indien de uitkomst van de
evaluatie daar aanleiding toe geeft, zullen wij zeker nadenken over een uitrol van andere activiteiten in de loop van dit schooljaar. U zult dit
dan via de mail van ons vernemen.
Wellicht is het goed u te laten weten dat wij als school uitsluitend een makelaarsfunctie in dezen vervullen. Wij screenen de aanbieder en
sturen de eerste mail aan de ouders – vanzelfsprekend geven wij ons mailbestand niet vrij. Vervolgens kunnen geïnteresseerde ouders de
aanbieder rechtstreeks mailen. Vragen over de logistiek en inhoud van de naschoolse activiteiten kunnen gericht worden aan de aanbieders:
Junior Campus marjolein@juniorcampus.nl & Flip Noorman flip@schoolverenigingwolters.nl

Veilig Leren Lezen Software hapert
Wij wisten het al en nu is de uitgever van onze nieuwe groep 3 methode Veilig leren Lezen er ook achter. Er zijn problemen met de software.
De afgelopen weken zijn veel klachten bij Zwijsen binnengekomen over de werking van de oefensoftware én de digibordsoftware van onze
fonkelnieuw aangeschafte methode Veilig Leren Lezen. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
De komende dagen zullen verschillende aanpassingen gedaan worden en zal servercapaciteit worden uitgebreid. Wij informeren u hierover
omdat ook de thuis-oefensoftware problemen geeft. Wij hopen echt dat Zwijsen snel met een oplossing komt; de kinderen zijn zo
enthousiast en staan te trappelen om op de computer aan de slag te gaan met al die nieuwe magische letters.

Verkeershinder
De werkzaamheden aan de straten rondom de scholendriehoek zijn in volle gang zijn. Dit houdt in dat het rondje om de scholen deels
afgesloten is voor alle fiets- en autoverkeer. Wij adviseren u zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Als u toch met de auto komt is
het raadzaam deze te parkeren op de Ruychrocklaan. De werkzaamheden duren tot januari. Een overzicht van de planning van de
werkzaamheden rondom de scholendriehoek hangt bij de voordeur van de hoofdingang van de school. Met de uitvoerder van de
werkzaamheden is afgesproken dat de werkzaamheden stilgelegd worden tussen 8.00 en 8.30 uur
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Sinterklaasviering

De berichtgeving over de invulling van de Sinterklaasvieringen op basisscholen in Den Haag kan vragen oproepen. In reactie hierop laat
Nicoline van der Spek weten dat wij als school onze eigen koers varen: "Wij zijn geenszins voornemens radicale standpunten in te nemen en
kiezen ervoor aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.Gezien het feit dat de Sint-beleving bij kinderen tegenwoordig grotendeels
bepaald wordt door het Sinterklaasjournaal, zullen wij vooral die insteek volgen bij onze eigen viering."

Schoolmaatschappelijk Werk
Met ingang van dit schooljaar is Suzanne Dekker onze schoolmaatschappelijk werker. Zij is iedere donderdag op school aanwezig ter
ondersteuning van het team, de kinderen en de ouders. Wat doet een schoolmaatschappelijk werker? Suzanne legt het uit:
Mijn naam is Suzanne Dekker en ik ben werkzaam bij Xtra plus als schoolmaatschappelijk werker. Als schoolmaatschappelijk werker
ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met
school, opvoeding of de thuissituatie.
U kunt hierbij denken aan:
• Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
• Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
• Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
• Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
• Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn
vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn
geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.
U kunt ook direct contact met mij opnemen via de mail s.dekker@smw-basisschool.nl of telefonisch 0624957512.
Een foto van Suzanne staat op onze website.

Week tegen pesten
Elk jaar in de vierde week van september wordt de Week Tegen Pesten gehouden. De start van het schooljaar is een belangrijke periode in de
groepsvorming. De sfeer die de leerkracht in de eerste weken na de zomervakantie neerzet, heeft een impact op de rest van het jaar en
bepaalt mede de mate waarin pestgedrag voorkomt.
In de Week tegen Pesten (21 t/m 25 september) wordt dit jaar aandacht besteed aan positieve groepsvorming in de klas. De campagne
#Durfjijhetaan helpt leerkrachten om hun leerlingen te laten ontdekken wat hun kwaliteiten zijn én die van een ander. Wanneer kinderen en
jongeren het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn, onderdeel uitmaken van een groep en kwaliteiten bezitten om trots op te zijn, zal
pesten als een bewuste of onbewuste strategie steeds minder vaak worden ingezet in de klas, op het schoolplein of daarbuiten.
De campagne bestaat o.a. uit het bieden van tips, lessuggesties, blogs en inspiratie over pesten, groepsdynamica én meer. Onze leerkrachten
zijn op de hoogte van de campagne en voelen zich geïnspireerd om de uitdaging aan te gaan.

Inlogproblemen?
ICT slaat een brug tussen school en thuis. Steeds meer educatieve software krijgt een thuiswerkportaal als toevoeging. Ook administratief
worden meerdere portalen actief. Dat is fijn, maar hoe moest u ook alweer inloggen?
Software voor kinderen
Onder de leerlingen-tab van onze website staan interessante weblinks voor de kinderen. Hier staan o.a. alle links naar de educatieve software
waar uw kind op kan inloggen thuis. Als u de inloggegevens niet meer weet, kunt bij de leerkracht informeren.
Ouderportaal
Indien u uw gegevens voor het ouderportaal van ParnasSys niet meer weet, kunt u deze pagina raadplegen.
Tip
Binnenkort ontvangt u het gele boekje (de schoolgids). Achterin het boekje is een pagina gemaakt waarop inloggegevens en wachtwoorden,
die met school te maken hebben, genoteerd kunnen worden. Zo heeft u ieder jaar alle gegevens overzichtelijk bij elkaar.

Activiteiten september en oktober
wo 23 sep
vr 2 okt
wo 7 okt
wo 7 okt
di 13 okt

Sportdag 9.00 - 12.30 uur op HDM
Actie Heel Wolters bakt!
Opening Kinderboekenweek
Bouscholte presentatie Groep 6
Inloopkwartier 8.30 – 8.4 uur

za 17 okt t/m zo 25 okt HERFSTVAKANTIE VRIJ

Tijd volgt: tussen 9.00 - 14.45 uur

