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“Ik werk graag
oplossingsgericht
en loop niet om
lastige situaties
heen.”

Agenda december:
Di 4 december:
Sinterklaasfeest
Groep 1 t/m 3 12.00 uur vrij
Do 19 december
Kerstspel door groepen 6/7
voor alle leerlingen
Donderdag 19 december
17.00 – 18.30 uur
Kerstdiner
Maandag 24 december
Start Kerstvakantie
Maandag 7 januari
Weer naar school

Wisseling van de wacht
Zeven vragen aan
Nicoline van der Spek
Na het geweldige afscheid van
directeur Frank van der Schoot,
treedt na 32 jaar een nieuwe
directeur aan. Haar naam is
Nicoline van der Spek. Zij is de
tiende directeur en de eerste
vrouw die Wolters in haar 134jarig bestaan mag leiden. Hoe
voelt dat? Welke ambities heeft
zij? En wat moeten we persé van
haar weten om haar écht te leren
kennen? Zeven vragen voor de
nieuwe directeur.
Je bent de eerste vrouwelijke directeur en je
mag een icoon opvolgen. Hoe voelt dat?
Ik voel me trots! Het feit, dat Frank van der
Schoot een icoon is, versterkt dat gevoel alleen
maar. We zijn als persoon niet met elkaar te
vergelijken, behalve dat hetzelfde Woltershart in
ons klopt. Frank heeft met inspanning van alle
teamleden een veilig Woltersnest gebouwd. Een
leeromgeving, waarin ieder kind de kans heeft
zich optimaal te ontwikkelen. Aan het einde van
de rit verlaten onze leerlingen het nest met
stevige vleugels. Daar ben ik trots op en daar
blijven we hard aan werken.
Hoe ben jij op Wolters beland?
Ik was net gestart als zij-instromer op de PABO,
toen Eveline Flink (intern begeleider onderbouw)
mij attendeerde op een vacature. Ik heb daarop
gesolliciteerd en ben aangenomen als
groepsleerkracht van groep 6. Dat was in 2002.
Hiervoor werkte ik in het voortgezet onderwijs en
heb ik buiten het onderwijs werkervaring
opgedaan. Maar mijn passie voor onderwijs bleef!
De afgelopen twee jaar heb ik als intern
begeleider van de bovenbouw gewerkt en was ik
voorzitter van het onderwijskundig overleg.
Welke aspecten uit je voorgaande functies
neem je mee in jouw directeurschap?
Ik ben een teamplayer met een groot hart voor
onderwijs en niet in de laatste plaats voor
Wolters. Mede door mijn laatste studie tot
Remedial Teacher beschik ik over ruime
vakkennis waar ik ook in mijn huidige functie mijn
voordeel mee kan doen. Ik werk graag
oplossingsgericht en loop niet om lastige situaties
heen.
De groep achters kennen jou als juf Nicoline.
Hoe wil je dat de leerlingen de nieuwe
directeur aanspreken?
Daar heb ik even over moeten nadenken en ik
ben tot de volgende conclusie gekomen: alle
groepsleerkrachten worden aangesproken met juf
of natuurlijk meester. De directeur van de school
was een meneer en nu is dat een mevrouw, dus
het wordt mevrouw van der Spek. Ik heb
afgesproken met mijn “oude” klas (nu groep 8A),
dat ik op hun verjaardagskaart teken met
Nicoline.

Wanneer kijk jij tevreden terug op jouw
jaren als directeur van Schoolvereniging
Wolters?
Als ik nu door school loop, zie ik blije
gezichten, zowel van leerlingen als collega’s.
Ik ga niet naar mijn werk, maar ik doe iedere
dag iets leuks en dat merk ik ook aan mijn
collega’s. Er zijn nog steeds veel oudleerlingen die Wolters bezoeken en er zijn
veel oud-leerlingen die terugkeren als
Wolters-ouder. Het onderwijs op Wolters is
zo ingericht, dat ieder kind de aandacht
krijgt, die het behoeft. Dat wil ik vasthouden,
daar blijven we met z’n allen aan werken.
Dan ben ik een tevreden mens.
Aan leerlingen stellen we bij aanvang van
het schooljaar nog wel eens de vraag: Als
we jou nou écht willen leren kennen,
welke vraag moeten we je dan stellen?
Welke vraag hadden we jou nog moeten
stellen?
Toen ik les gaf, kreeg ik nog weleens de
vraag of ik kinderen heb.
En wat zou dan je antwoord zijn?
Ja, ik heb twee zonen. Lennaert is twintig en
studeert Bedrijfskunde. Tobias is zeventien
en studeert International Business
Management Studies. Ze wonen allebei nog
thuis en ik hoop stiekem, dat dat nog even
zo blijft!

.

Nicoline van der Spek
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Sluiting bibliotheek

“Leerkrachten
zullen de kinderen
na de kerst vragen
om zelf bij de
bibliotheek een
boek te lenen
voor mee naar
school…”

Het zal u niet ontgaan zijn dat de bibliotheek
naast ons pand gaat sluiten. Dat betreuren wij
zeer, temeer omdat onze leerlingen elke drie
weken met de klas nieuwe boeken gingen lenen.
De gemeente houdt ons op de hoogte van de
ontwikkelingen m.b.t. een alternatief, bijvoorbeeld
in de vorm van een biebbus. Het ziet er naar uit
dat de oplossing later komt dan het voor ons
ontstane probleem. Hoewel in elke klas een kast
met leeftijdsadequate boeken staat, zal dit niet
voorzien in de enorme leesdrift van onze
leerlingen. Kinderen die nog niet lid zijn van de
bibliotheek adviseren wij dit gratis te doen.
Leerkrachten zullen de kinderen na de kerst
vragen om zelf bij de bibliotheek een boek te
lenen voor mee naar school. Dat boek wordt in
het eigen laatje bewaard. Wij hopen op uw
medewerking en op een spoedig alternatief van
de gemeente.

Kunst van juf Marlies
Kunst van juf Marlies
Onze leerkracht beeldende vorming, juf Marlies
Adriaanse, is ook werkzaam als beeldend
kunstenaar. Op dit moment wordt haar werk op
twee plaatsen tentoongesteld. Twee manshoge
papieren beelden zijn te zien tot en met 13
januari 2013, bij de Internationale Papier
Biënnale 2012 in Museum Rijswijk. En tot begin
december een etalage-vullende installatie bij
Whispering Wall in de Weimarstraat 56, Den
Haag. Meer informatie over Marlies en haar
kunst: http://home.kpn.nl/mjadriaanse

Toelichting rapporten
Vorige week zijn de rapporten meegegaan met de
kinderen en deze week zijn de 7-minutenavonden
gepland. Wie krijgen een rapport en wat is er
allemaal op te lezen?
Frequentie
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen drie
keer per jaar (begin,midden, eind) een rapport, in
groep 2 is dat twee keer per jaar (begin, eind) en
in groep 1 één keer (eind). Niet alle onderdelen
die op het rapport vermeld staan, komen in iedere
periode aan de orde. In dat geval vindt u geen
beoordeling op het rapport.

“Komen die
groene poten
onder die grijze
tafelbladen u
bekend voor?”

OPROEP!!!

Kleuterrapporten
Op de kleuterrapporten wordt gewerkt met
sterretjes. Als een eigenschap of vaardigheid van
toepassing is op de leerling dan wordt een
sterretje geplaatst. De rapportage kunt u bewaren
in de rapportmap die de kinderen ontvangen in
hun eerste schooljaar op Wolters. Deze map kunt
u thuis bewaren.

Papieren kunst van juf Marlies

Nieuwe bestemming voor ons oude
meubilair
Komen die groene poten onder die grijze
taflebladen u bekend voor? Dat klopt! De oude
tafeltjes en stoeltjes hebben een prachtige nieuwe
bestemming in Kenia gevonden. Mooi toch?

Cijfers & letters
In de middenbouw wordt gestart met beoordeling
in letters.
M= matig, V= voldoende, RV= ruim voldoende,
G= goed, Soms wordt de beoordeling ZG
gegeven, wat staat voor ‘zeer goed’. Vanaf groep
5 worden ook cijfers gebruikt op de rapporten.
Cito
Op het rapport is ook een overzicht geplaatst van
de scores van het Cito leerlingvolgsysteem. De
meeste Cito-toetsen worden één of twee keer per
jaar afgenomen in het midden en eind van het
schooljaar (bijv. M4 of E5). Op het eerste rapport
treft u dus meestal geen scores aan. In de
begeleidende brief bij rapport 2 wordt het Citoleerlingvolgsysteem nader toegelicht.

Leerlingen van de Mirera Primary School zijn blij
met hun nieuwe meubilair .

Heeft uw kind een Leesleeuw- of Lijsterabonnement en puilt de boekenkast uit?
En zijn de kinderen écht uitgelezen? Heel graag ontvangen wij in dat geval de boekjes uit deze series van u!
Op Wolters wordt veel aandacht besteed aan leesvaardigheid. Sommige kinderen lezen op vaste dagen in een groepje onder
leiding van een leerling uit de hogere groepen. Voor die groepjes gebruiken wij boekjes van de Leesleeuw en de Lijsters. Dat zijn
boekabonnementen die wij vorig jaar onder uw aandacht brachten en via deze weg graag nog eens. U kunt de boekjes inleveren
bij de leerkracht of de intern begeleiders, maar ook gewoon bij Ineke die sinds kort direct rechts naast de ingang kantoor houdt.

