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WoltersWetensWaardigheden

Michael Kulkens
Vanavond, maandag 7 november a.s. om 19.00 uur bezoekt Michael Kulkens de school om zijn
indrukwekkende verhaal te delen met alle geïnteresseerde ouders van de school en de leerlingen van
de groepen 7 en 8. Het aantal aanmeldingen staat op 100. Wilt u zich alsnog aanmelden? Dat kan via
deze link. Meer informatie over de inhoud? Klik hier

Reminder studiedag
Aanstaande woensdag 9 november zijn de kinderen vrij in verband met de tweede studiedag van het schooljaar. Wij wensen
iedereen alvast veel plezier en de leerkrachten een vruchtbare bijscholing in het Kyocera stadion.

Halloweenfeest op school
Op slag van schemering verzamelde een bont gezelschap van spookjes, prinsessen en schimmige figuren
zich voor de poorten van de school. De avond viel, de deuren openden en de stoet trok naar binnen. Niets
was wat hetzelfde.
Wat eens een gezellige kleedkamer leek, was nu een duister portaal dat leidde naar een wereld tussen de
werelden van lang vergeten figuren uit aloude verhalen. Even was er in de school geen plek voor rekenen,
taal of tekenen. Wolters vierde voor het eerst Halloween. De kinderen zagen er letterlijk fantastisch uit.
Er werd gedanst, gelachen en gesnoept en af en toe best een beetje geschrokken.
Met de kinderen is goed nagepraat. Het enthousiasme was groot. Ook werd nuttige feedback gegeven.
Wij zullen alle tops en tips meenemen in onze evaluatie. Voor nu is iedereen weer zijn eigen fijne zelfje.
We kunnen vrolijk aan de slag met taal en rekenen en andere alledaagse dingen die even voor een uurtje naar de achtergrond
waren verdwenen.

Personeel
De werkdagen van intern begeleidster van de onderbouw, Eveline Flink, zijn gewijzigd. Zij werkt met ingang van heden op maandag
en donderdag.
Juf Frederieke (groep 4A) is oma geworden en apetrots. Zij heeft een prachtige kleinzoon met
de klinkende naam: Yoko.
Juf Jacqueline is op arbeidstherapeutische basis begonnen met re-integreren. Zo ziet groep 8B
hun juf regelmatig in de ochtenden aan het begin van de week. Om de wisselingen te beperken,
wordt de invaldag van Juf Anke verplaatst naar de dinsdag en is juf Lot er op donderdag.
Wij wensen onze Ineke een spoedig herstel. Zij zal af en aan op Wolters zijn. Alle lieve reacties
en de warme belangstelling doen haar veel goed.
Tot slot willen wij onze stagiaire, juf Eva, heel hartelijk danken voor de flexibele wijze waarmee
zij omgaat met haar kleuterstage. Eva is oud-leerling. Vele collega’s hebben haar nog lesgegeven. Kleine meisjes worden groot en
nu springt Eva regelmatig bij als een juf of leraarondersteuner ziek is. Heerlijk zo’n vertrouwd gezicht erbij.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Er zitten weer bollen in de bak op het voorplein. De kleuters zijn er druk mee, al zie je daar nu nog
weinig van. We hebben met al onze leerlingen afgesproken dat we goed voor ons tuintje zorgen. Wilt u
daar voor en na schooltijd ook een beetje opletten? Dan kunnen we in het voorjaar weer genieten van
die stralende koppies als de eerste plantjes de kop opsteken.
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Dat doet de deur dicht
Zou u bij het verlaten van de school buiten de in- en uitlooptijden de deur achter u in het slot willen trekken? Met name de deur bij
de kleuteringang staat nog wel eens open. Ook in de pauzes kan de deur dicht. Onze teamleden die pleinwacht lopen worden
geacht een sleutel mee te hebben. U kunt de deur dus met een gerust hart dichttrekken.

Bijles
De basisschool begint zo heerlijk zorgeloos. Je brengt je kind naar de plek waar het, op het plein
en in de klas, veilig kan oefenen voor het leven buiten de muurtjes van de school; voor de echte
wereld die wij de maatschappij noemen. Spelenderwijs maken zij zich de mores eigen: Hoe gaan
we met elkaar om? Wat wordt van je verwacht?
Intussen wordt het gereedschapskistje gevuld met kennis en vaardigheden op velerlei gebied.
Alles lijkt min of meer soepel te gaan. Zolang je kind maar gelukkig is, toch? Beetje bij beetje
vormt zich een persoon(tje) dat vrij en kritisch kan denken, dat inzicht krijgt in die mores en dat
begrijpt wat de verwachtingen zijn.
Naarmate de jaren op de basisschool verstrijken, rammelt die echte wereld steeds duidelijker aan de deur. Onze kinderen worden
groot en zijn zich bewust van de verwachtingen die de prestatiemaatschappij stelt. Ergens in dat proces begint de zoektocht naar
balans tussen zorgeloos plezier en goed beslagen ten ijs komen.
Ons wordt vaak gevraagd of een leerling baat zou hebben bij buitenschoolse begeleiding. Klik hier voor een toelichting:

Sociale media en foto’s van kinderen
Zoals in de schoolgids wordt aangegeven, komt het weleens voor dat wij een enkele foto van leerlingen op
Facebook of het niet afgeschermde deel van onze website plaatsen bijvoorbeeld in deze nieuwsbrief. De
kinderen staan niet met naam vermeld, er worden geen close-ups gebruikt en de foto’s worden altijd
gescreend door een directielid. Wij krijgen veel positieve reacties op de website en ons gebruik van sociale
media en blijven dit ook in de toekomst graag inzetten. Als u bezwaar heeft dat wij foto’s van uw kinderen
hiervoor gebruiken, kunt u dit doorgeven aan ons. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat onze medewerkers
geen foto’s voor het slot plaatsen. Er is een social-mediaprotocol voor alle betrokkenen bij de school. Wij
kunnen niet altijd voorkomen dat ouders een foto of filmpje plaatsen op social-media. Komt u iets tegen dat vragen oproept, neem
vooral contact op met betrokkenen. Zo kunnen we in alle redelijkheid met elkaar in gesprek blijven over wat onze fatsoensnorm is
en hoe we omgaan met sociale media.

Pauzetijden en gym
Een aantal ouders van leerlingen uit de onderbouw is het opgevallen dat de lestijd van de gymnastiek-uren in de grote gymzaal iets
is aangepast. Graag leggen wij u uit waarom. Net als u, vinden wij het belangrijk dat kinderen (en medewerkers) voldoende tijd
voor beweging en ontspanning krijgen. Daarom zijn wij dit schooljaar bij het maken van het vak-rooster uitgegaan van zuivere
pauzetijden voor zowel leerlingen als leerkrachten. Dit houdt in dat een vak-uur niet meer uitloopt in een pauze. Ter aanvulling is er
voor de kleuters een vast rooster gemaakt voor het gebruik van de kleine speelzaal, zodat zij de voor hen noodzakelijke beweging
krijgen.

