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“He is mooi te
zien hoe de
groep zessers
zich opwerpen
als geduldige
coaches…”

“Wat zijn wij
trots op dit
topteam dat
een mooie
vierde priis
behaalde.…”

Een maand vol evenementen
Wat is er weer veel gebeurd de afgelopen maand. Er waren museum-uitjes en
turnkampioenschappen en Bouscholte-projecten. In deze nieuwsbrief treft u een overzicht.
Op de website staan alle bijbehorende foto’s in de Fotogalerij. Heeft u zelf nog foto's van een
evenement, die u wilt delen met de ouders, deel deze via een cloud-dienst met
anke@schoolverenigingwolters.nl en ze worden toegevoegd aan de galerij. Weet u niet meer
hoe u moet inloggen, neem dan even contact op met één van onze medewerkers.

Bouscholte prijzen Groep 8

Knutselen in 2B en 6B

In de groepen 8 zijn deze week de
Bouscholteprijzen weer uitgereikt. Dit jaar
was alles anders, de onderwerpen, de
groepjes, de presentaties en de werkstukken.
We hebben gekozen voor zeven
geschiedkundige personen: Nelson Mandela,
Gandhi, Margaret Thatcher, Marie Curie,
Stalin, J.F. Kennedy en Einstein.

Regelmatig bundelen groep 2B en groep 6B de
krachten. Afgelopen vrijdag was het weer zover
Er werd samen geknutseld, getekend en
voorgelezen. In de Fotogalerij staan - na
inloggen - hartverwarmende foto's van de
kinderen. Het is mooi te zien hoe de groep
zessers zich opwerpen als geduldige 'coaches' en
hoe ontvankelijk de kleuters voor het contact
met de groten zijn. Juf Mariette en meester Bas
zijn weer zo trots op hun leerlingen. Weet u
niet meer hoe u moet inloggen, neem even
contact met ons op. Fijn weekend!

Het was leuk om te zien hoe de kinderen in
kleinere groepjes (4 tot 5 personen)beter met
elkaar samenwerkten. Ze kregen interesse in
hun eigen geschiedkundige persoon.
Dit jaar hebben de kinderen allemaal een eigen
bijdrage moeten leveren aan ieder onderdeel
van het Bouscholte project, te weten het
maken van een eigen hoofdstuk, een creatieve
bijdrage aan het moodboard en zelf ook het
presenteren tijdens de presentatie.
Ook wij hebben veel nieuwe dingen geleerd,
zoals de relativiteitstheorie van Einstein in Jip
en Janneke taal, dat Stalin niet langer was dan
1.63 meter en dat de zoutmars van Gandhi heel
indrukwekkend was. Het waren twee creatieve
en productieve weken met een prachtig
resultaat. Veel dank weer aan het Bouscholte
comité dat met zorg en aandacht de prijzen
heeft toegekend. De leden van het comité,
allen Wolters-ouders, hebben de gemaakte
keuzes bijzonder sympathiek en met gevoel
voor de belevingswereld van de kinderen
toegelicht. Dank!

Interscholaire turnwedstrijden
Voor het eerst in jaren heeft de school een heus turnteam. Laura, Celia, Thomas, Isabella, Jet en Sarah hielden
afgelopen zaterdag de eer van de school hoog tijdens de Haagsche Interscolaire Turnkampioenschappen. In de
sporthal van de Halo aan de Laan van Poot werd gestreden om de titel. Maar belangrijker nog was het deelnemen.
Ouders en juffen moedigden hun leerlingen enthousiast aan. Wat zijn we trots op dit topteam dat een mooie vierde
prijs behaalde!
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CPC - lo o p g r oo t s u c ce s
Ook dit jaar hebben veel leerlingen zich via de school opgegeven voor de City-Pier-City Loop. Een mooi initiatief van Marysia
Piësla. Het zonnetje scheen, de ouders juichten en de medailles stroomden binnen. Ook drie juffen liepen mee. Juf Kaat
liep de tien en juf Fenneke en juf Lot liepen de halve marathon. Wij zijn trots op zoveel sportiviteit binnen onze gelederen.

Wolters Allerlei
Leerrkachtenwissel
Zoals u wellicht weet, is juf Annemarie (groep
5B) al enige weken met ziekteverlof. Hoewel
het al wat beter met haar gaat, is nog niet
bekend wanneer zij terugkeert.
Om de continuïteit in het lesprogramma voor
alle groepen te waarborgen waren wij
genoodzaakt een verschuiving in de formatie
door te voeren. Met ingang van hefen neemt
juf Steffie, totdat juf Annemarie terugkeert,
de werkzaamheden in groep 5B volledig op
zich. In groep 5A werkt Juf Brieneke de
maandag t/m woensdag en onze ervaren
kracht Monique Schuitema zal de donderdag
en vrijdag voor haar rekening nemen. Monique
is parttime leerkracht van groep 2B en valt
regelmatig in voor alle leerjaren. De
afgelopen tijd gaf zij op donderdag les in
groep 7. Die werkzaamheden zullen door
Kristel Versteegh worden waargenomen.
Wij begrijpen dat het voor de kinderen in
groep 5B een onrustige tijd is geweest en dat
het voor de leerlingen in 5A en 7B even
wennen is. Tegelijk zijn wij blij dat wij een
oplossing hebben kunnen vinden die voor alle
groepen de onderwijskwaliteit en continuïteit
in het lesprogramma en de leerlingenzorg
waarborgt.

Bouscholte-project Kleuters
Vandaag was de apotheose van het Bouscholte-project van de
kleuters. Dit jaar was het thema Landen. Na enkele weken werken
aan het thema, hebben de kinderen vandaag een fantastische
voorstelling gegeven voor ouders, opa's, oma's, oppas en andere
fans.
De lol straalde er vanaf. Wat een prachtig gezicht. De reis leidde
langs Rusland en Japan. Er waren cowboys, ballerina's, judo'ers en
heel veel andere stoere, lieve, stralende wereldburgers! Binnenkort
staan de foto's op deze site. Wij zullen u dan berichten.

Trotse kleuters treden op voor hun grootste fans

Week van het geld
De afgelopen week zijn in verschillende
leerjaren gastlessen verzorgd door financiële
professionals in het kader van de Week van
het Geld. Het doel van deze week is om
basisschoolleerlingen te leren omgaan met
geld. Door kinderen al jong te leren omgaan
met geld, wordt de basis gelegd voor
financiële zelfredzaamheid op volwassen
leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!
In de school liepen medewerkers van banken,
verzekeraars en de gemeentelijke
kredietbanken. Zij deelden hun kennis en
enthousiasme met de kinderen en leerden hen
omgaan met geld aan de hand van een
aansprekend lespakket. Wij danken alle
vrijwilligers die deze zinvolle en verfrissende
lessen belangeloos hebben gerealiseerd.
Onder de gastdocenten waren weer
verschillende Wolters-ouders en zelfs de
dochter van één van onze juffen droeg haar
steentje bij. De foto's zijn na inloggen te
bekijken in de fotogalerij. Wat een mooi
initiatief. Dank weer!

Wolters goed vertegenwoordigd op de CPC
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Studiedag 3
Op 23 maart was er weer een studiedag voor de teamleden. Graag vertellen wij u hoe wij daar invulling aan hebben
gegeven.
In gesprek met het kind
Het ochtendprogramma ging over het voeren van kindgesprekken. Loes Dreissen en Lia Bekking van het Haags Centrum voor
Onderwijs verzorgden een boeiende training, waarin teamleden leerden gesprekken te voeren met een leerling vanuit het
perspectief van het kind. Door het voeren van kindgesprekken begrijpen leraren de leerlingen beter en krijgen ze zicht op
wat de kinderen nodig hebben. Leerlingen krijgen de kans hun eigen onderwijsbehoefte goed aan te kunnen geven. Hoe kan
je de leerling als adviseur inzetten? Hoe krijg je de ontwikkelingsvraag van de leerling centraal in je gesprek? Welke
ethische aspecten liggen ten grondslag aan een gesprek? Teamleden maakten kennis met de theorie en kregen later in de
ochtend gelegenheid gesprekken te oefenen. Daarvoor waren zes kanjers uit de groep van meester Bram op hun vrije dag
naar school gekomen. Het was heel goed om direct te ervaren hoe je met de aangereikte handvatten tot een diepere,
inhoudelijke en gelijkwaardige dialoog kan komen. Wat hebben we veel geleerd van onze leerlingen. Het team was
onverminderd enthousiast en we zijn vast van plan om hier in de praktijk ons voordeel mee te doen.
Positive Behaviour Support
De middag stond in het teken van PBS en was een vervolg op de eerder ingeslagen weg, waarin we streven naar positieve
feedback en eenduidig handelen m.b.t. de sociale en fysieke veiligheid. Het doel:
Wolters is fijn voor iedereen. Geconcludeerd werd dat we binnen de school teveel verschillende kernregels, woorden en
afspraken hebben waar we de kinderen en elkaar aan willen houden. Het resultaat is dan ook dat we het tafelblad op basis
van de gegeven feedback leeg hebben geveegd en vanuit kleine stapjes het eenduidig handelen willen opbouwen. De inzet
van PBS is voor ons een permanente beta die we alle studiedagen zullen evalueren en waar nodig bijstellen. De komende
maand wordt door de teamleden met de kinderen gewerkt aan drie afspraken gebaseerd op onze 4 kernwaarden Veiligheid,
Plezier, Kwaliteit en Groei. De afspraken die we met de kinderen zullen maken, zijn:
- Ik gedraag me positief
- Ik ben rustig op de gangen
- De wc is om te plassen
Het zijn drie kleine zinnetjes die staan voor een gedragsverwachting. Om de eenduidigheid te garanderen is daarom
gekozen voor korte heldere zinnetjes met een breder doel. Eenieder kan de zinnetjes makkelijk onthouden, waardoor we
elkaar er makkelijk aan kunnen houden door de vraag te stellen: Wat is de afspraak?
In de klas wordt uiteraard nader ingegaan op de bedoeling van de afspraken en wat bedoeld wordt met een abstract begrip
als positief. Wij zetten daarbij in op de kracht van de herhaling. Dat de wc meerdere doelen dient, wordt uiteraard ook met
de leerlingen besproken.
Ook thuis is PBS goed toe te passen, voor meer informatie over de aanpak en de achtergrond kunt u klikken op de link in de
afkorting of surfen naar www.swpbs.nl
Dank aan de ouders voor hun begrip dat deze dagen noodzakelijk zijn en aan de teamleden voor hun betrokkenheid. Dank
aan de trainers voor hun waardevolle bijdrage en tot slot een diepe buiging voor de 6 leerlingen van groep 6A die zo knap
hebben bijgedragen aan onze persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onderwijs maak je samen!

De leerling als adviseur van de leraar

