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WoltersWetensWaardigheden
Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten op Wolters worden door (en onder verantwoordelijkheid van)
externe aanbieders georganiseerd. De school heeft een makelaarsfunctie. Wij attenderen
ouders op het aanbod en faciliteren de ruimte. Jaarlijks wordt middels een enquête
feedback van de ouders gevraagd aangaande het aanbod en de kwaliteit ervan. Mede op
basis van deze feedback wordt bepaald op welke wijze het aanbod het jaar daarop wordt
vormgegeven.
Aanbod schooljaar 16/17 Kent u een goede iemand die een mooie, kwalitatief goede
aanvulling op het huidige aanbod kan bieden, dan horen wij dat graag

Benodigdheden
Vast onderdeel van de zomervakantie is het bezoek aan de schoolcampus, weliswaar niet meer bij V&D, maar toch. Dan is het fijn
te weten welke artikelen in elk geval nodig zijn. Voor ieder leerjaar is dat terug te lezen op het leerlingendeel van de website. Print
het lijstje en neem het vooral mee als u op pad gaat, dan heeft u altijd nog een tegenargument als uw kind u probeert te overtuigen
dat die fluorescerende megagum echt een must is.
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Een gezonde dosis zon en verder niks
Voor ouders die het voornemen hebben om tussen het insmeren, zandhappen, ijsjes en watertrappelen door nog fijn wat te
oefenen met hun koters op een bepaald vakgebied, is er de pagina Tips voor thuis. Hoewel een gezonde dosis zon, zon en verder
niks een prima recept is voor een ontwikkelingssprong, kan het voor het vertrouwen van sommige kinderen prettig zijn thuis op
speelse wijze aandacht te besteden aan schoolse vaardigheden. De tips op onze website zijn bedoeld als aanvulling op het
maatadvies dat onze leerkrachten u kunnen geven.

Schalen
De baksels op het pleinfeest waren heerlijk. Dank voor het maken en het brengen. De niet
opgehaalde bakblikken en schalen staan op het bankje naast de kamer van de directeur. Loopt u
nog even langs?

Jaarplanning 2.0 …
De A4-jaarplanning voor schooljaar 16/17 was reeds beschikbaar. Er zaten nog wat foutjes in. Advies is om hem nog eens te
printen. Is uw cartridge leeg, geen paniek . Bij de hoofdingang kunt u een gekopieerd exemplaar ophalen. Verder attenderen wij u
graag op de subpagina Roosters, waar praktische overzichten van allerlei aard opgeslagen zullen worden zodra deze bekend zijn.

Zoveel statistieken zoveel interpretaties
Wolters? Dat is toch die prestatiegerichte kakschool in het Benoordenhout? Gaan zij niet ieder jaar
naar Disneyland op schoolreis? Is het waar dat je kinderen in de A-lijn geplaatst worden als je in
Utrecht gestudeerd hebt?
Bovenstaande stellingen zijn voorbeelden uit de praktijk. Het zijn vragen die ons gesteld werden
door ouders van aspirant-leerlingen. Zolang de school bestaat, wordt er over de school gepraat.
Soms is het waar en soms raken de verhalen kant noch wal. Als een gerucht hardnekkig wordt, rijst
bij ons de vraag of wij daar op moeten reageren. De afgelopen weken zijn de VO-adviezen
onderwerp van gesprek. Heeft u het ook uw interesse, lees hier onze reactie.
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Pleinfeest
In dit bericht alvast een voorproefje van de foto's van het pleinfeest.
Kijk voor meer foto's achter de inlog in de Fotogalerij. Echt even doen.
Het plezier straalt er vanaf. Via deze weg alvast heel veel dank aan al die
vele handen die licht werk maakten.
Er werd gesjouwd met kraampjes, verwachtingsvolle kinderkoppies
werden vakkundig geschminkt, terwijl ietsje verderop de heren van de
BBQ in hoog tempo heerlijke saté's en broodjes worst uitserveerden. De
stormbanen op het achterplein waren net als het open podium en de
biertap enorme publiekstrekkers. Prachtig uitgedoste waarzegsters
hadden hun hoofd en handen vol aan de continue informatiestroom die
hen van gene zijde bereikte en voorspelden er jolig op los. Men hoorde
er zelfs één fluisteren dat ze een mooie opbrengst van het feest in haar glazen bol had
gezien... Wat een mooi gegeven dat zoveel ouders en teamleden spontaan (en
aangekondigd) hielpen waar dat nodig was om er een prachtig feest voor de kinderen
van te maken. Zou die pingpongtafel op het voorplein er dan echt komen? Wij hopen
het van harte en laten het u weten zodra
de opbrengst bekend is.

