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Horen, zien en spreken
Voortgangsgesprekken

Zoals te zien is in de jaarplanning zijn de eerste voortgangsgesprekken van dit jaar
voor de groepen 1 tot en met 7 op maandag 18 november tussen 15:00 uur en 18:00
uur én op donderdag 21 november tussen 18:30 uur en 21:00 uur. Inschrijven gaat
dit jaar via Parro, ouders moeten zich zelf aanmelden. De groepsleerkracht maakt
een gespreksplanner aan, waarna ouders zich kunnen inschrijven op een tijd die voor
hen schikt. De groepsleerkrachten zetten de gespreksplanner open op maandag 4
november. Ouders ontvangen, indien dit is ingesteld, een pushmelding op hun
telefoon, die aangeeft dat er kan worden ingeschreven voor de
voortgangsgesprekken. De voortgangsgesprekken zijn met de groepsleerkrachten.
Mocht u een gesprek willen met een van de intern begeleiders, neem dan contact
met hen op om een afspraak te maken.
Voor de groepen 8 zijn de voortgangsgesprekken op woensdag 20 november, tussen 16:00 uur en 20:00 uur. Hiervoor
is een rooster opgesteld. Dit rooster wordt aan de ouders van leerjaar 8 via Parro verstuurd.

Zet je licht aan!
Voorkom ongelukken door zichtbaar te zijn in het verkeer.
Binnenkort worden de kinderen alert gemaakt op hun zichtbaarheid op
de fiets door middel van markeringen in de fietsenstalling en op de
stoep. In het gebied rondom de school zijn de markeringen al
aangebracht. Nu het ’s morgens donkerder wordt en aan het eind van de
middag al begint te schemeren, is het belangrijk dat kinderen zichtbaar
zijn in het verkeer. Hier wordt natuurlijk ook aandacht aan besteed in de
verkeerslessen op school.
Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en wordt zeker niet altijd veroorzaakt door een kind. Wij maken de kinderen
alert op het voorkomen van gevaar in het verkeer, en zien tegelijkertijd dat ook ouders zich meer bewust zouden
moeten zijn en worden van de verkeersveiligheid rond de school. Graag het goede voorbeeld!

Vakanties 2020/2021
Wolters heeft voor schooljaar 2020/2021 de volgende vakantieperiodes vastgesteld:
Herfstvakantie
17 oktober 2020 tot en met 25 oktober 2020
Kerstvakantie
19 december 2020 tot en met 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
19 februari 2021 tot en met 28 februari 2021
Meivakantie
24 april 2021 tot en met 9 mei 2021
Zomervakantie
17 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021
De vakantieplanning, inclusief andere vrije- en studiedagen staat op de website. De studiedagen zijn nog niet allemaal
ingevuld, omdat we hiervoor afhankelijk zijn van het aanbod en de planning van externe partijen.

Staking 6 november
Voor de zomer is er door de vakbonden en werkgevers een eis van ruim 420 miljoen euro
voor het primair- en voortgezet onderwijs neergelegd. Echter is tijdens de politieke
beschouwingen duidelijk geworden dat het huidige kabinet niet meer wil investeren in
het onderwijs. Om wederom een duidelijk signaal af te geven is door de
onderwijsvakbonden opgeroepen te gaan staken op woensdag 6 november.
Schoolvereniging Wolters steunt de stakingsactie en is daarom op woensdag 6 november aanstaande gesloten.
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Juf Anne 40 jaar op Wolters
Juf Anne van groep 1A is precies vandaag maar liefst 40 jaar werkzaam op Wolters.
Wij willen Anne hartelijk feliciteren met het behalen van deze mijlpaal. En natuurlijk willen wij
haar ook bedanken voor alle jaren die zij heeft klaargestaan op Wolters, als juf, als adjunctdirecteur, weer als juf, als lid van de evenementencommissie, kortom voor haar inzet voor onze
school. Maandag viert juf Anne dit met haar klas. Met de collega’s wordt er op een ander moment
aandacht besteed aan dit heugelijke feit.
Lieve Anne, enorm gefeliciteerd! Geniet van je dag vandaag en natuurlijk maandag met je klas!

Donatie oude pc’s
Vorig schooljaar zijn in de Kerstvakantie alle desktop pc’s in de school vervangen. Inmiddels
hebben de oude pc’s, inclusief toebehoren als toetsenborden, monitors, muizen en kabels een
nieuwe bestemming gevonden: Stichting Leergeld Den Haag. ‘Leergeld Den Haag geeft
noodzakelijke voorzieningen aan kinderen van ouders met een krappe beurs.’ Onze oude, maar
nog wel bruikbare pc’s worden door deze stichting opgehaald, opgeschoond en waar nodig
geüpdatet, zodat ze kunnen worden gebruikt door andere scholieren in Den Haag. Kijk voor
meer informatie op www.leergelddenhaag.nl

Jong ontmoet oud
Een aantal jaar geleden heeft Schoolvereniging Wolters het verzorgingshuis Oostduin
‘geadopteerd’. Dit houdt in dat er een keer per maand, op een vrijdagochtend tussen 11:00 uur
en 12:00 uur gaat een klas van Wolters langs bij de bewoners van Oostduin om allerlei
gezamenlijke activiteiten te doen. Via de groepsleerkracht kan er om begeleiding van een ouder
worden gevraagd, vooral om ervoor te zorgen dat de klas veilig van en naar school gaat. Interesse
in een keer meegaan? Houd Parro goed in de gaten, wie weet is de groep van uw kind als
volgende aan de beurt!

Bouscholte groep 7
Elk leerjaar heeft ieder jaar de Bouscholteweek op het programma staan. Een projectweek
waarin wordt gewerkt aan een leerjaarspecifiek thema. De projectweek is vernoemd naar
de heer Bouscholte, de oprichter van de school. De Bouscholteweek wordt afgesloten met
een presentatie voor de ouders, de data hiervan staan op de jaarplanning.
Binnenkort starten de beide groepen 7 met hun jaarlijkse Bouscholteproject. In dit leerjaar
staat de projectweek in het teken van de wereldreligies. Het belooft een zeer interessante
week te worden, waarin een bezoek zal worden gebracht aan de verschillende
gebedshuizen, waar de kinderen van de verschillende voorgangers zullen leren over de
verschillende religies. Wij wensen de leerlingen van groep 7, juf Yvonne en meester Bas een
mooie, leerzame week toe!

Sinterklaas

Op zaterdag 16 november zet Sinterklaas weer voet aan land in Nederland. Ook op
Schoolvereniging Wolters laten we dit niet zomaar voorbij gaan. De groepen 5 tot en
met 8 trekken lootjes voor surprises op maandag 18 november. Op 25 november mogen
alle leerlingen hun schoen zetten op school. Natuurlijk vieren we op 5 december het
Sinterklaasfeest op school. Wij hopen dat de Goedheiligman ook dit jaar weer tijd vindt
om bij ons op school langs te komen!

