Datum: 7-5-2019
Van de directie

Inhoud

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk hebben de kinderen genoten van een fijne meivakantie. Het team heeft
de accu in ieder geval weer goed opgeladen voor de laatste maanden van
schooljaar 2018/2019. Ook de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn
alweer in volle gang. Gisteren is het vakantierooster en de personele bezetting in
de MR besproken. We zijn heel blij dat we de formatie voor volgend schooljaar
(op een paar details na) nu al duidelijk hebben. Volgende week zal ik u hierover in
een aparte nieuwsbrief informeren. Ook het vakantierooster is dan naar
verwachting definitief vastgesteld.
Met name voor de hoogste groepen breekt een spannende tijd aan. Binnenkort
krijgen de kinderen in groep 8 de uitslag van de Centrale Eindtoets. Het zou fijn
zijn als dit voor alle kinderen naar verwachting uitpakt. Op dinsdag 21 mei gaat
dezelfde groep maar liefst 4 dagen op kamp naar Vorden. Groep 7 volgt enkele
weken later en zal van 17 t/m 19 juni hopelijk een paar mooie kampdagen in
Vorden beleven. De groepen 1 t/m 6 gaan op woensdag 29 mei op Schoolreis.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. U ontvangt hierover op korte
termijn een aparte infobrief. Ik wens u een prachtige meimaand toe!
Met vriendelijke groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters.
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Agenda
15 mei: Regiofinale Handbal
21 mei t/m 24 mei: kamp groep 8
29 mei: schoolreisje groep 1 t/m 6
29 mei: Techniek groep 8
30 + 31 mei: Hemelvaart, alle
kinderen vrij.
3 juni: Techniek groep 7
4 juni: Techniek groep 6

Scholen met succes
Dank aan alle 79 ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. Ook alle medewerkers
hebben vragenlijsten ingevuld, evenals de kinderen in groep 6 t/m 8.
Vrijdag a.s. krijgen wij de eerste terugkoppelingen en kunnen we aan de slag met
feedback die we hebben ontvangen. U kunt in de nieuwsbrief van juni een korte
samenvatting verwachten.

Inloopspreekuur Ilze Overbeek, jeugdverpleegkundige GGD
Soms hebben ouders vragen of zorgen over hun kind. Dat is heel normaal. De
jeugdverpleegkundige helpt u graag bij vragen over onder andere: opvoeding,
psychosociale problemen, pesten, faalangst, voeding en zindelijkheid. Maar ook bij
vragen over groei en gewicht of gehoor- en/of ogen helpt zij u graag.
Het volgende spreekuur is op: Woensdag 26 juni 8.30 – 8.45 uur
Voor vragen mag u Ilze ook mailen: i.overbeek@ggdnog.nl
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Nieuwe Woelwaters
We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Loet Boos
Shalena Honing
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Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Op 20 april heeft in De Gelderlander een artikel gestaan over het onderwijshuisvestingsplan in de gemeente Oude
IJsselstreek, waarin ook OBS De Woelwaters wordt vermeld. Hierbij willen wij u nader informeren over de
mogelijke toekomstplannen voor de school.
Om er voor te zorgen dat schoolgebouwen op langere termijn bouwkundig en onderwijsinhoudelijk aan de wensen
en eisen blijven voldoen, laten gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een Integraal Huisvestingsplan (IHP)
opstellen. Een nieuw huisvestingsplan voor de periode 2019 – 2032 is onlangs binnen de gemeente Oude
IJsselstreek opgesteld. In het IHP staan de plannen en speerpunten voor de diverse scholen en kernen.
Het gebouw van OBS De Woelwaters is in 1973 als een kleuterschool gestart en heeft in de jaren daarna diverse
uitbreidingen gekend. De laatste bouwkundige aanpassing heeft in 2004 plaatsgevonden.
Behalve OBS De Woelwaters staat in Ulft-Zuid RKBS Mariaschool, gevestigd in een semipermanent gebouw uit de
60-er jaren. Beide scholen komen op termijn voor een ingrijpende verbouwing of nieuwbouw in aanmerking.
Landelijk wordt bij nieuwbouw van scholen steeds meer uitgegaan van een koppeling van het onderwijs met
kinderopvang en overige voorzieningen. Ook binnen de gemeente Oude IJsselstreek wordt waar mogelijk daarnaar
gestreefd. In het huisvestingsplan staat dat gemeente en schoolbesturen zullen onderzoeken of een IKC (Integraal
Kind Centrum) in Ulft-Zuid gerealiseerd kan worden. De beoogde locatie is de huidige omgeving van OBS De
Woelwaters en VMBO De Wesenthorst. Als de plannen gerealiseerd kunnen worden, zullen OBS De Woelwaters en
RKBS Mariaschool, samen met andere voorzieningen, als afzonderlijke scholen van dat IKC gebruik gaan maken. Er
zijn dus geen plannen om beide scholen te laten fuseren.
Als mogelijke realisatie wordt aanvang schooljaar 2025 - 2026 genoemd. Wij zullen u in de komende jaren op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.
Het bestuur van Paraat scholen.

Nieuw speeltoestel onderbouw
We hadden het al eerder aangekondigd, maar het nieuwe toestel voor de onderbouw is besteld! Het
onderbouwteam heeft een prachtig toestel én een nieuwe schommel uitgezocht. Het is de bedoeling dat beide
toestellen voor de zomervakantie worden geplaatst. We kunnen als school veel geld besparen als het nodige
voorwerk door enkele handige ouders wordt verricht.
We zijn hiervoor dringen op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen. We denken aan een paar avonden,
maar het mag wat ons betreft ook in het weekend. We passen ons graag aan, aan uw mogelijkheden! U kunt zich
opgeven bij onze conciërge: gerritjan.vanmourik@paraatscholen.nl
Wij hopen op veel enthousiaste reacties!
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Rapporten
Er zijn nog wat rapporten niet ingeleverd. Denkt u eraan deze weer in te leveren bij de leerkracht(en) van uw
kind?

Gevonden voorwerpen
Het valt ons op dat er steeds meer spullen blijven liggen. U moet daarbij denken aan: handschoenen, bekers,
broodtrommels, dassen, gymspullen, schalen, etc. Vanaf morgen worden alle gevonden voorwerpen
tentoongesteld in de hal. Hopelijk vinden de spullen hun rechtmatige eigenaar terug. Komt u ook even kijken?
Volgende week woensdag gaan alle niet opgehaalde spullen naar een goed doel.

Schoolreisje
Op woensdag 29 mei gaan alle kinderen van de groepen 1-2, 3-4 en 5-6 op schoolreis. Iedereen gaat in een bus.
De vertrek- en eindtijden zijn niet voor alle groepen tegelijk. De bestemmingen worden voor hen a.s. maandag
bekend gemaakt via een brief.
We willen u alvast op de hoogte brengen van de kosten die hiermee gepaard gaan.
Groepen 1-2:
20 euro
Groepen 3-4 en 5-6:
25 euro
Dit kunt u vanaf morgen contant betalen bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). Laatste datum van betalen is
maandag 27 mei.
Wat verder nog belangrijk is: de kinderen krijgen een schoolshirt die ze aantrekken tijdens de schoolreis.
Wanneer uw kind daarna óók nog meeloopt bij de avondvierdaagse dan hoeft u het shirt pas ná de
avondvierdaagse gewassen mee terug te nemen naar school. Anders kan het gewassen mee terug na het
schoolreisje. De leerkracht houdt bij welke shirts zijn ingeleverd.
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