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Wij spreken af dat:
Wij spreken af dat wij elkaar
respecteren
Wij spreken af dat wij eerlijk
blijven
Wij spreken af dat we rekening
met elkaar houden
Wij spreken af dat we naar
elkaar luisteren
Wij spreken af dat we
belangstelling voor elkaar
tonen
Wij spreken af dat we veilig met
onszelf en elkaar omgaan
Wij spreken af dat we zorg
dragen voor eigen en
andermans spullen

Iedereen een armbandje!
Lance Armstrong is ermee begonnen en goed
voorbeeld doet volgen, moeten ze gedacht
hebben bij de OEPS-commissie!
Vorige week hebben alle leerlingen een
armbandje gemaakt in de kleuren van de
OEPS-regels.
Een mooi initiatief waarmee de kinderen ‘stelling
namen’ dat we op een respectvolle manier met
elkaar om willen gaan en dat we dat ook uit willen
dragen naar elkaar en anderen.
Elk kind kreeg een enveloppe. Daarin werd het
zelfgemaakte armbandje “verpakt”. De kinderen
wisten niet voor wie ze het armbandje maakten.
Ze schreven (of tekenden) een groet op de
enveloppe die gerelateerd was aan één van de
OEPS-afspraken.
Leerlingen van groep 6 verzamelden de
armbandjes en maakten een fotoverslag van de
activiteiten.
Op Valentijnsdag stonden leerlingen van groep 7
met grote versierde manden bij de beide
ingangen. Ieder kind mocht een enveloppe uit de
mand pakken.
In de klas werden de pakketjes uitgepakt en de
armbandjes omgedaan. Dit was het was het
startsein om met elkaar in de klassen extra
aandacht te besteden aan de OEPS-afspraken
die hier op school gelden. De afspraken zijn de
leidraad van waaruit wij op Wolters wensen te
handelen. Dat geldt voor leerlingen, leraren en
ouders. Hiernaast ziet u ze alle zeven.
De armbandjes voor kinderen die ziek waren
vorige week, worden door Oepsie bewaard in de
mand bij de directiekamer.

Iedereen een armbandje

Oepsie en de mand met
enveloppen

Bent u al excellent?
Op 4 februari jl. ontvingen 31 basisscholen in
Nederland het predicaat Excellente School 2012.
Ook wij kregen in juni een uitnodiging van het
ministerie om ons kandidaat te stellen op basis
van de Cito-resultaten van de afgelopen drie jaar.
Een mooi compliment.
Wij hebben ervoor gekozen niet deel te nemen
aan het traject. De precieze criteria waar een
excellente school aan moet voldoen, zijn tot op de
dag van vandaag onduidelijk gebleven. Wij geven
onze kinderen graag wat extra bagage mee en
dat reikt verder dan de extra aandacht die wij aan
woordenschat besteden. De kans dat deze
Wolters-bagage gemeten zal en kan worden
achten wij klein. Ook geloven wij niet in een
momentopname. Een school is constant in
beweging. Wij staan voor degelijk onderwijs, dat
we vooral op onze eigen wijze willen blijven
invullen, ongeacht de criteria die de inspectie op
dat moment dicteert. Om elk jaar langs de meetlat
gelegd te moeten worden om te bewijzen dat wij
goed zijn, vinden wij van geen toegevoegde
waarde.

Wat is OEPS?
OEPS is de overkoepelende naam
voor alles wat wij op Wolters doen
op sociaal-emotioneel vlak. Er is
een OEPS-commissie die
initiatieven ontplooit en meedenkt
over de wijze waarop we aandacht
besteden aan de sociaalemotionele ontwikkeling van onze
kinderen en de sfeer op school.
Oepsie is de slang die de regels
ieder jaar komt brengen. Zij waakt
over het pedagogisch klimaat op
onze school en is het symbool van
alles wat met gedrag en de
sociaal- emotionele ontwikkeling te
maken heeft. .
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Vertrouwenspersoon

De school is verheugd dat uit het team Annemarie Menger bereid is gevonden de rol van vertrouwenspersoon voor leerlingen op zich te
nemen. In de groepen zal aandacht besteed worden aan de rol van een vertrouwenspersoon. Ook zullen op diverse plaatsen in de school
kaarten komen te liggen gericht aan de kinderen, waarop de vertrouwenspersoon onder de aandacht gebracht wordt. Annemarie is
leerkracht van groep 5A en werkt al vele jaren met veel plezier op Wolters. Haar lokaal is op de eerste verdieping. De deur staat altijd open!

Pleinfeest

Klaar voor de 21e eeuw

Op 12 juli wordt een oude traditie in ere hersteld.
Ouders en teamleden organiseren een pleinfeest,
waarvan de opbrengst gedoneerd wordt aan een
goed doel. Dit jaar is dat de stichting Vrienden van
ARIE.

Wij zijn het jaar goed begonnen met 75 nieuwe PC’s
en 32 kinderlaptops. Mede dankzij het Wolters-fonds
staan nu in iedere groep twee vaste leerling-PC’s en
zijn daarnaast, draadloos, nog eens twee
kinderlaptops per groep dagelijks te gebruiken.
Leerkrachten en leerlingen zijn hiermee goed
toegerust om het sterk ‘verdigitaliserende’ onderwijs
het hoofd te bieden en ten volle te benutten.

ARIE - een liefdadigheidsorganisatie in Peru
ARIE werd in 1988 opgericht als een privé
organisatie, die zonder winstoogmerk medische
verzorging verleent aan kinderen in Lima, Peru.
Het gaat hier om kinderen uit de armoede wijken,
die normaliter geen of slechts beperkte toegang
hebben tot medische faciliteiten.

Annemarie Menger

Portret Frank
Het portret van Frank
van der Schoot dat
gemaakt is door
Rianne Smit ter ere
van het afscheid van
Frank van der Schoot,
heeft een mooie plek
gekregen in het
gebouw. Een ieder die
Frank nog eens in de
ogen wil kijken, kan dat
doen op de 1e
verdieping van de
school. Vanaf de kant
van de kleuteringang
blikt hij u tegemoet.

Stichting Vrienden van ARIE- een initiatief van
Carola Beelaerts van Blokland
Tijdens de eerste oudercommissievergadering dit
schooljaar kwam Carola Beelaerts van Blokland
persoonlijk toelichten waarom zij de stichting heeft
opgezet. Met enthousiasme vertelde zij over haar
persoonlijke betrokkenheid bij de Peruaanse
kinderen en overtuigde zij ons van het belang van
de werken van de stichting.
Bevlogen vertelde ze over het korps van
vrijwilligers dat zij oprichtte en organiseerde.
Dankzij Stichting Vrienden van ARIE konden veel
projecten verwezenlijkt worden. Wij dragen daar
graag ons steentje aan bij.

En dan het verpakkingsmateriaal van al die PC’s;
waar gingen we dat nu weer laten? Het was
geweldig om te zien hoe Marlies, vakleerkracht
beeldende vorming , gretig aan het verzamelen
sloeg, terwijl wij onder onze bureaus lagen om de
nieuwe apparatuur te installeren.
En kijk eens wat een prachtige kunstwerken de
kinderen er onder haar begeleiding van hebben
gemaakt! Duurzaam, kostenbesparend en vooral
heel creatief! Ook in dat opzicht zijn wij klaar voor de
21e eeuw!

Gymlessen
Afgelopen schooljaar is de pilot ingezet om vanaf
leerjaar 4 één keer per week te kiezen voor
jongensgym en meisjesgym. Logistiek had dit wat
voeten in de aarde, maar de bereidheid om het
een kans te geven was groot onder de teamleden.
Voor sommige leerlingen was deze opzet een
welkome mix en werden de contacten met de
parallelgroep zeer gewaardeerd. Dat aspect was
een grote plus. Wij zullen ons voor de toekomst
zeker beraden of jongens- en meisjeslessen een
thematische plek in het gymonderwijs moeten
krijgen. Ook blijven wij allert op kansen om de Aen B-stroom bij gelegenheid te mixen.
Voor nu is gymleraar Bernard gestart met een
serie coöperatieve lessen voor het versterken van
de klassenband. Zodoende worden de lessen ook
weer in klassenverband gegeven. De nadruk ligt
op samenwerking en het bevorderen van sociaal
gedrag. Competitieve elementen worden zoveel
mogelijk gemeden. De groepsdynamiek krijgt zo
een positieve impuls en dat zien wij graag.

Gerecyclede verpakkingsmaterialen

WEEKEND
“Sporten, spelen, uit logeren en een enge film gezien; lekker snoepen, tosti’s eten, en nog éven op blijven misschien?
Waarom niet, het is toch weekend en het leven gaat zo snel; even kletsen, heel gezellig, een uurtje later kan toch wel?
Na een week van zo hard werken en nog toetsen bovendien, heeft mijn allerliefste kindje dát toch zeker wel verdiend!”
Steeds vaker signaleren teamleden dat leerlingen op maandag bij moeten komen van een druk weekend. Er is gesport,
het was gezellig, we begrijpen het helemaal. Wel zien wij heel duidelijk een forse toename in het aantal kinderen
dat vermoeid aan de week begint. We merken dat veel kinderen hun aandacht er op maandag nog niet goed bij weten
te houden, waardoor instructie langs hen heen gaat en onvoldoende verwerkt wordt. Wij hebben alle dagen van de week
hard nodig om de kinderen alle stof aan te bieden. Daarom via deze weg een algemene oproep om er voor zorg te dragen
dat de kinderen ook in het weekend voldoende rust krijgen om op maandag geconcentreerd aan de week te kunnen
beginnen. Heel graag!

