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Jaarplanning
De jaarplanner 2018/2019 staat online en is als laatste pagina aan deze nieuwsbrief toegevoegd. De
planner is handig voor op de ijskast. Bent u meer digitaal georiënteerd, dan kunt u de digitale agenda
raadplegen of importeren in uw eigen agenda.
Let op: de data met betrekking tot groep 8 zijn onder voorbehoud. Er is namelijk nog geen BOVO-planning
beschikbaar voor komend schooljaar. BOVO regelt voor de regio Haaglanden de overstap naar het
voortgezet onderwijs. Afhankelijk van deze planning kunnen wij de gesprekken e.d. definitief inroosteren,
hetgeen wellicht gevolgen heeft voor de overige activiteiten in leerjaar 8. De gehele planning van leerjaar
8 wordt z.s.m. geplaatst op de speciale groep-8-pagina op onze website.

Eindtoets
Vorige week ontvingen onze groep achters de uitslag van de Centrale Eindtoets. De gemiddelde score was
544,5. Dat is prachtig. Landelijk was het gemiddelde 534,9. Met name het rekenen is dit jaar erg goed gemaakt
op Wolters. Met een percentielscore 100 scoorde 0% van de overige scholen beter op dit onderdeel: zo lazen
wij in de schoolrapportage.
Voor vele leerlingen was de uitslag een mooie bevestiging van wat zij al wisten. Een aantal kinderen was blij
verrast door het toetsadvies en voor sommigen bleek dat zij dit keer niet hebben kunnen laten zien wat er in
zit. Wij zijn trots op ze allemaal en laten hen over een paar weken gaan, in het volste vertrouwen dat de
Wolters-rugzak goed gevuld is en daar zit zoveel meer in dan een snelle rapportage van controleerbare output.
De komende weken zullen de kinderen al hun talenten uitnutten met het eindspel, op kamp en bij het afscheid. Wij zullen er
mooie onvergetelijke weken van maken! Wij zijn trots op alle kinderen.

Waalsdorpervlakte
Deze vier toppers vertegenwoordigden Wolters op 4 mei bij het luiden van de klok en gaven zo een
gezicht aan de speciale band die er is tussen de school en het monument op de Waalsdorpervlakte. Op
15 mei bezochten de groepen 8 het monument. Stephanie maakte een verslag:
We kwamen ’s ochtends aan op school en het begon als een normale dag. Toen gingen we allemaal op
de fiets naar de Waalsdorpervlakte. We kwamen aan en daar stond mevrouw Van der Spek op ons te
wachten.
We kregen allemaal een zonnebloem en liepen door het bos, naar de plek waar de herdenking op tv ook
was. Er lagen allemaal dennenappels in de kleuren rood, wit en blauw. Er stonden ook drie kruisen eerst
van hout, maar nu staan er drie kruisen van brons.
We gingen allemaal in een halve cirkel staan en er werden gedichten voorgelezen. Daarna moesten we 2 minuten stil zijn en gingen
we het Wilhelmus zingen. We hebben daarna de zonnebloemen neergelegd in een W, dat zijn twee V’s voor vrede en tegelijkertijd
ook de W van Wilhelmina en toevallig ook de W van Wolters. We gingen daarna naar de plek waar de mensen vermoord zijn.
De meneer van het erepeleton vertelde ook, dat na de oorlog mensen opgravingen hebben gedaan naar vermiste personen. De
duinwachter was tijdens het vermoorden van de verzetstrijders achter een bosje gaan zitten en wist dus precies waar de lijken
lagen. Het was heel mooi om te zien, maar ook wel indrukwekkend. Daarna gingen we naar de klok die ze bij de herdenking luiden.
De meneer van het erepeleton vertelde ook dat een paar jaar geleden de klepel was gebroken. Toen gingen we weer teruglopen
naar de fietsen, en iedereen mocht ook drie dennenappels meenemen. En daarna gingen we weer naar school.

Vacatures
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de openstaande vacatures. We zijn daar voortvarend
mee bezig. Intussen is er een vacature bijgekomen doordat Anke Snoeck heeft aangegeven volgend
jaar graag terug te keren voor de groep. Anke had al langer de wens parttime te gaan werken.
Daarnaast mist zij in toenemende mate het lesgeven. Het bestuur heeft begrip voor haar keuze en is
Anke zeer erkentelijk voor de bijdrage aan de school die zij de afgelopen 8 jaar als adjunct heeft
geleverd. Wij hebben er alle vertrouwen in ook deze vacature goed ingevuld te krijgen.
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Wie doet er mee met de traditionele zeepkistenrace op 29 juni in Clingendael? Klik hier voor alle informatie: Zeepkist brief

Schoolreisje
Op 22 mei gingen we met de hele school (behalve groep 8) op schoolreis. Lili maakte een verslag van haar
schoolreisje naar Blijdorp:
Als eerste gingen we verzamelen op het schoolplein, bij je eigen groep. Als je groep helemaal compleet
was kon je bij je groepje gaan staan. Als dat groepje dan weer helemaal compleet was kon je naar de bus.
Ik zat in bus 2. Met Ella, Annabel, Nout.Me, Nout.Mo, Morris, Hélen (de moeder van Morris, onze
begeleider.) Na o.g.v. 20 min. rijden waren we in Blijdorp.
We konden gewoon zo naar binnen lopen en gaan. We wilden eigenlijk als eerst naar de olifanten maar dat pakte wat anders uit!
Toen kwamen we als eerst aan bij de ijsberen. Dat was wel grappig want we keken dus dat filmpje over die ijsbeer die die ruit met
een steen brak en we vonden die mannen wel grappig, want zij schrokken helemaal. En toen gaven we de moed niet op; we
zochten weer naar de olifant maar weer ging dat niet zo goed. Dus we kwamen bij de tapir, volgens mij. Maar we konden dat beest
niet vinden omdat hij grijs was en hij lag op de grond. Maar toen zei Morris ik zie hem, hij lijkt op Henk de Steen. Dat was heel
grappig. Toen kwamen we in de binnen ’verblijven’. Maar daar ging dat hok van de Tapir door!? Verder konden we daar niet zo
heel veel zien, want de dieren zaten verscholen. Toen gingen we weer naar buiten en gingen even naar de verzamelplek. Toen
gingen we weer verder en zagen eindelijk de olifanten; ze waren echt héél schattig. Toen gingen we volgens mij naar de buffels. Die
waren zo groot! Na de buffels gingen we naar de struisvogels; zij zaten heel de tijd met hun hoofd in het zand. Toen gingen we
lunchen. En we gingen soort van reclame maken voor Lipton Ice Tea* écht heel grappig. We kregen ook vaak de slappe lach☺.
Maar toen gingen we op zoveel mogelijk plekken met zijn allen een foto maken. Toen gingen we ook nog in het treintje dat was ook
hilarisch.
En we zagen nog een heleboel andere dieren maar ik weet niet meer welke. Toen gingen we weer terug in de bus. Toen moesten
we weer zo’n 20 min. terug rijden en toen was de schooldag afgelopen. Het was echt SUPER leuk!!!!!
*Dit verslag is niet gesponsord☺

Vakantiebieb
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor het hele
gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan
60 e‐books. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Afscheid groepen 8 al op donderdag
Met ingang van dit schooljaar nemen we op de laatste donderdag al afscheid van de groepen 8. Op donderdag
om 14.45 uur zwaaien leerlingen, leerkrachten en ouders hen uit terwijl zij voor de laatste keer de school
uitgaan en letterlijk de sprong naar het nieuwe maken. Op vrijdagochtend is er dan aandacht voor de afsluiting
van het schooljaar van de groepen 1 t/m 7. De groep achters zijn dan al vrij.

Verkeersexamen groep 7
Het begon allemaal al in groep 6: verkeersles. Elke keer als je de oefeningen goed had gemaakt, kreeg je een
sticker. Iedereen zijn doel was het hele rijtje vol krijgen. Toen deden we de oefeningen wel op de computer.
Innmiddels zitten we al een tijdje in groep 7 en we kregen nu een boekje met opdrachten voor verkeer. Een
keer per week deden we een les. Twaalf lessen later waren we klaar voor het theoretisch
verkeersexamen.Dit moest je halen, anders mocht je niet meedoen met het praktisch verkeersexamen.
Gelukkig had iedereen dit gehaald.
Weer twee weken later, op 23 april, gingen we in kleine groepjes naar het Bezuidenhout voor het
praktijkexamen. Iedereen zijn fiets werd gekeurd voor het examen. Mijn fiets was helaas niet goed gekeurd, maar gelukkig kon ik
op de fiets van iemand anders alsnog examen doen. Eerst moest je een klein oefenparcours rijden en daarna begon het echte
examen. Op bijna elke hoek stond een persoon met een hesje om je te controleren. Ikzelf ging altijd extra mijn best doen als ik zo'n
persoon tegenkwam. Toen het was afgelopen reden we weer rustig terug naar school.
Twee dagen later kregen we de uitslag al en vertelde de meester dat we allemaal geslaag waren... of niet. Hij zei het vol spanning,
maar gelukkig was iedereen geslaagd! – Pien

Jaarplanning 2018 – 2019
Laatste wijziging dd 22-6-2018
Augustus - September
ma 27 aug
do 6 sep
ma 10 sep
wo 12 sep
wo 12 sep
do 13 sep
ma 17 sep
di 18 sep
ma 24 sep
Oktober
wo 17 okt
ma 22 okt t/m vr 26 okt
di 30 okt
November
wo 14 nov
wo 14 nov
wo 21 nov
wo 28 nov
December - Januari
wo 5 dec
do 13 dec
wo 19 dec
vr 21 dec t/m vr 4 jan
wo 16 t/m do 31 jan
Februari
vr 1 feb
ma 4 feb
wo 6 feb
vr 8 feb
vr 15 feb
vr 15 feb
wo 20 feb
vr 22 feb t/m vr 1 mar
Maart
ma 11 maart
vr 15 mar
ma 18 mar
do 28 mrt
April
di 9 apr
ma 15 t/m vr 26 apr
do 18 apr
vr 19 apr t/m ma 22 apr
do 25 apr
ma 29 apr t/m vr 10 mei
Mei
wo 15 mei
ma 20 mei
wo 22 mei t/m do 6 jun
vr 24 mei
do 30 t/m vr 31 mei
Juni
vr 07 jun
ma 10 jun
vr 14 jun
ma 17 t/m di 18 jun
di 18 jun
wo 12 jun
do 20 jun
wo 26 jun
do 27 jun
Juli
ma 1 t/m vr 5 jul
wo 10 jul
vr 12 jul
wo 17 jul
vr 19 jul - 12.00 uur – t/m zo 1 sep

Start Schooljaar
Alg. Ouderavond Gr
Alg. Ouderavond Gr
Alg. Ouderavond Gr
Sportdag op HDM
Alg. Ouderavond Gr
STUDIEDAG 1
PRINSJESDAG
Inloopkwartier

1 / Gr 2
4 / Gr 8
3 / Gr 7
5 / Gr 6

9.00 uur (nieuwe lln. 8.30 uur)
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45
9.00 - 12.30 (kleuters 12.00 uur)
19.00 - 20.15 uur / 20.30 - 21.45
VRIJ
VRIJ
8.30 - 8.45 uur

uur
uur
uur
uur

Bouscholtepresentatie Gr 6
HERFSTVAKANTIE
Inloopkwartier

Tijd volgt: tussen 10.30 - 12.30 uur
VRIJ
8.30 – 8.45 uur

Bouscholtepresentatie Gr 7
Inloopkwartier
Voortgangsgesprekken 1 t/m 7
Voortgangsgesprekken Gr 8

Tijd volgt: tussen 10.45 - 12.30 uur
8.30 – 8.45 uur
Tussen 18.30 – 22.00 uur
16 -20 uur

Sinterklaasfeest
Inloopkwartier
Kerstdiner
KERSTVAKANTIE
Afnameperiode cito volgsysteem 1 t/m 8

8.30 - 8.45 uur
17.00 - 18.30 uur
VRIJ
Ochtenden geen afspraken specialisten

STUDIEDAG 2
Tussentijdse Rapportage Gr 8
Adviesgesprekken Gr 8
Inloopkwartier
Bouscholtepresentatie Gr 4
Rapporten Gr 2 t/m 7
Voortgangsgesprekken Gr 1 t/m 7
VOORJAARSVAKANTIE

VRIJ

Inloopkwartier
Bouscholtepresentatie Gr 5
STUDIEDAG 3
Voorstelling 1&2

8.30 – 8.45 uur
Tijd volgt: tussen 9.00 – 12.00 uur
VRIJ
10.00 – 11.30 uur

Inloopkwartier
Afnameperiode Centrale Eindtoets Gr 8
Paasontbijt
PAASWEEKEND
Voorstelling 3 t/m 5
MEIVAKANTIE

8.30 – 8.45 uur

Inloopkwartier
Schoolreis Gr 1 t/m 7
Afnameperiode cito volgsysteem 1 t/m 7
Bouscholtepresentatie Gr 8
HEMELVAART

8.30 – 8.45 uur

STUDIEDAG 4
2e PINKSTERDAG
Pleinfeest
Schoolfotograaf
Algemene Ledenvergadering
Voorlopig adviesgesprekken Gr 7
Inloopkwartier
Eindspel 8A
Eindspel 8B

VRIJ
VRIJ
VRIJ va 12 uur start 16.30 - 18 uur

Kaagweek Gr 8
Eind 6 gesprekken Gr 6
Rapporten 1 t/m 7 + Bouscholte Gr 3
Afscheid Gr 8 + Rapport Gr 8
ZOMERVAKANTIE

16 -20 uur
8.30 – 8.45 uur
14.00 - 14.45 uur
Tussen 18.30 – 22.00 uur
VRIJ

In pyjama naar school
VRIJ
Tijd volgt: tussen 9.00 - 12.30 uur
VRIJ

Ochtenden geen afspraken specialisten
19.00 uur
VRIJ

20.00 uur
16.00 - 20.00 uur
8.30 - 8.45 uur
19.00 uur
19.00 uur

16.00 - 20.00 uur
Tussen 13.00 - 14.45 uur
VRIJ vanaf 12.00 uur

