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WoltersWetensWaardigheden
Een mooi rapport voor de school
Yes! Wolters heeft een mooi rapport gekregen van de leerlingen en dat delen wij - net als
onze leerlingen – graag met ‘onze’ ouders.
Om goed in beeld te krijgen hoe onze leerlingen de sfeer op school en de kwaliteit van de
lessen ervaren, hebben wij dit jaar voor het eerst een anonieme leerlingtevredenheidsenquête afgenomen bij de leerlingen van groep 6 t/m 8. Onze leerlingen geven de school
een rapportcijfer 8,2.
De veiligheidsbeleving scoort een 8,6. De mate waarin de kinderen het naar de zin hebben,
haalt zelfs een 8,7. Dit zijn mooie resultaten die ons positief stimuleren om met frisse energie ons onderwijs goed vorm te blijven
geven. Wij beseffen dat het in alle gevallen om gemiddelden gaat en zijn als altijd alert op verbeterpunten.
De resultaten zijn terug te lezen op de website scholenopdekaart.nl. Het zal de goede lezer opvallen dat onze respons 149 % is. Dit
vreemde percentage komt voort uit het feit dat wij, in ons enthousiasme, de enquête bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben
afgenomen, waar Scholen op de Kaart uitging van alleen groep 7 en 8. Daar zullen we volgend jaar rekening mee houden.

Foto’s Middenbouw
De foto's van de voorstelling Middenbouw staan achter de inlog in de Fotogalerij . Veel dank voor het maken en aanleveren Judith
van Tartwijk. Er zitten weer prachtige plaatjes bij. Inloggegevens vergeten? Mail even

Schoolreis 7 juni
Jippie! De bestemming van de schoolreis is bekend. Dit jaar reizen onze globetrotters af
naar Noordwijk waar zij een enerverend duin- en strandprogramma zullen volgen
verzorgd door De Natuurschool. Naast Oudhollands uitwaaien en natuurlijk veel lol
maken, zullen de kinderen aan de hand van een gevarieerd programma beleven hoe
slim de natuur in elkaar zit.
Er wordt op school verzameld om 8.20 uur. De bus vertrekt om 8.30 uur. Om 15.00 uur
vertrekken de bussen uit Noordwijk. We verwachten tussen 16.15 en 16.30 uur terug op Wolters te zijn. Praktische info

Eindtoets groepen 8
Op woensdag 18 mei ontvingen de leerlingen van de groepen 8 de uitslag van de Centrale Eindtoets. Dit
jaar was de gemiddelde score 544,1. Landelijk is een gemiddelde van 534,9 behaald. Wij zijn trots op al
onze leerlingen en feliciteren hen van harte met het behaalde resultaat.
In de media was er dit jaar veel te doen over het al dan niet ophogen van het schooladvies naar
aanleiding van een hoger toetsadvies. De wet verplicht scholen het eerder gegeven schooladvies in het
geval van een hoger toetsadvies te heroverwegen en biedt de mogelijkheid het advies naar boven bij te
stellen. Op Wolters kiezen wij er, in dat geval, altijd voor onze leerlingen het voordeel van de twijfel te
geven en het advies naar boven bij te stellen. Deze wijze van handelen wordt jaarlijks geëvalueerd. Hoe wij tot deze beslissing zijn
gekomen leest u hier: Beleid Heroverwegen Toetsadvies.

Jaarplanning
Hoera, de A4-jaarplanning voor schooljaar 16/17 is beschikbaar. Druk hem af, noteer alles in de familieagenda en hang hem op de
ijskast.
Bent u meer het digitale type en streeft u naar een magneetjesvrije ijskast? Geen probleem, u kunt zich immers abonneren op de
digitale agenda van de school.
Verder attenderen wij u graag op de subpagina Roosters, waar praktische overzichten van allerlei aard opgeslagen zullen worden
zodra deze bekend zijn.
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Bye bye pylonen
Na jaren trouwe dienst door menig Wolters-ouder is de pylonendienst opgeheven. De gemeente
heeft paaltjes geplaatst op de plaatsen waar niet geparkeerd mag worden. De oudercommissie
stelt derhalve geen nieuw rooster meer op. Een hele opluchting voor de dappere pylonenouders
die - soms met gevaar voor eigen leven - trouw de oranje signaaltjes wisten af te geven. En ook een
hele opluchting voor al die ouders die ergens in het jaar ontdekten dat hun beurt reeds lang
geleden geweest was; het type ouder waar de auteur van dit artikeltje in het verleden structureel
toe behoorde. Weg pylonen, weg schuldgevoel!

Oogsten geblazen
Met trots presenteren wij vier kleuterkanjers aan u.
De heren links tonen de allereerste oogst van de
'schooltuin' op het voorplein. Het was wellicht voorbarig
en misschien ook een beetje per ongeluk, maar het is een
radijs en hij telt!
De radijs uit de moestuin van de kleuters heeft na het
oogsten eerst nog even een tijdje heerlijk in het warme
handje van B. gezeten. Daarna gingen de mannen op
missie door de school om iedereen te vertellen van het
wonder dat natuur heet. Leerzaam, duurzaam en ook
nog leuk.
Ook op techniekvlak was het oogsten geblazen bij de kleuters. De rechterfoto wilden wij u
niet onthouden. Twee knappe leerlingen hebben 2 dagen gewerkt aan deze moeilijke
constructie-opracht van TomTec. Het resultaat is minstens zo indrukwekkend als het radijsje van de vrienden uit groep 1. De juffen
zijn apetrots. Wolters is klaar voor een groene toekomst vol vernuft!

Pleinfeest
KOMEN JULLIE OOK ALLEMAAL NAAR HET PLEINFEEST OP
17 JUNI? Hier is de uitnodiging. Tot dan!

Activiteiten juni / juli
Juni
vr 3 jun
di 7 jun
ma 13 jun
di 14 jun
wo 15 jun
wo 15 jun
vr 17 jun
do 23 jun
vr 24 jun
do 30 jun

Studiedag
Schoolreis
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Eind 7 gesprekken
ALV
Pleinfeest
Eindspel 8A
Eindspel 8B
Bouscholte GR 3

Juli
ma 27 jun t/m vr 1 jul
vr 1 jul
vr 1 jul
vr 8 jul 12.00 uur
ma 11 jul t/m zo 21 aug

VRIJ
8.20 uur op school
16.00 – 20.00 uur
20.00 uur
12 uur VRIJ start 16.30 uur
20.00 uur (voor ouders van 8)
20.00 uur (voor ouders van 8)
Tijd volgt

Kaagweek groepen 8
Rapporten groep 1 t/m 8
Inloopkwartier
Start zomervakantie
Zomervakantie

14.45 uur
8.30 – 8.45 uur
12.00 uur
VRIJ

