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Oudernieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,
Deze ouderbrief begint met een voorwoord van een nieuwe directeur.
Mevrouw Danielle Wuisman heeft, ongeveer een maand geleden, te
kennen geven dat zij om persoonlijke redenen Wolfert Dalton na de
herfstvakantie gaat verlaten. Een besluit dat door iedereen volledig
gerespecteerd wordt, maar het gemis zal groot zijn. Mevrouw
Wuisman is van grote waarde voor de school geweest, zowel door
haar beleid als door haar persoonlijkheid. Ze was slagvaardig én
verbindend, binnen en buiten de school. Wolfert Dalton is haar grote
dank verschuldigd.
De algemene directie van de Wolfert van Borselen scholengroep gaat
zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe directeur, maar dat zal
waarschijnlijk een behoorlijk aantal maanden vergen. Voor de
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gevraagd de honneurs waar te nemen. Ik ben vereerd
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en doe het graag. Ik ben Paul Scharff, 67 jaar en was voornemens met
pensioen te gaan. Ik werk sinds 15 jaar als directeur/rector in
Rotterdam bij het openbaar onderwijs, eerst zes jaar op het Libanon
Lyceum, daarna zes jaar het Erasmiaans Gymnasium, vervolgens
twee jaar op de Hugo de Groot in Rotterdam-Zuid en het afgelopen
jaar ad interim op het Libanon vanwege ziekte van de rector.
Om de overgang naar de nieuwe directeur zo goed mogelijk te laten
verlopen is er, naast mijzelf, nog een tweede directielid benoemd voor
deze fase, de heer Co Huisman. Een leeftijdgenoot met eveneens een
lange staat van dienst als rector en bestuurder, in Den Haag en elders.
Als globale taakverdeling hebben we afgesproken dat de heer
Huisman zich voornamelijk zal bezighouden met het onderwijskundige
deel van het schoolleiderschap: de verdere ontwikkeling van ons
Daltonconcept, de dagelijkse onderwijskundige zaken en het
meedenken over de toekomst van de school, straks eerst in de
tijdelijke huisvesting (waarvan de bouw voor het komende voorjaar is
gepland) en daarna in ons splinternieuwe schoolgebouw. Voor de
meer formele zaken, de communicatie met de ouders en de
buitenwereld en de dagelijkse gang van zaken ben ik het
aanspreekpunt.
Wij hebben er heel veel zin en leveren graag een bijdrage aan het
onderwijs aan uw kind. De eerste kennismaking met de teamleiders,
het team en de school is ons beiden de afgelopen week goed
bevallen. We waren onder de indruk van de sfeer en de positiviteit van
de medewerkers en de leerlingen: betrokken, vrolijk en leergierig. Een
prachtige basis voor goed en plezierig onderwijs.
Ik hoop u de komende maanden te ontmoeten, sta graag open voor
adviezen en feedback en verheug me op de samenwerking.
Hartelijke groet,
Mede namens Co Huisman,
Paul Scharff
directeur Wolfert Dalton
mail: psc@wolfert.nl
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Nog een geslaagde leerling
Aan het einde van de zomervakantie heeft één van onze mavoleerlingen een examen geschiedenis gemaakt tijdens het zogeheten
derde tijdvak. Deze leerling is hierdoor geslaagd en dat maakt dat
afgelopen schooljaar 98% van onze mavo-leerlingen is geslaagd. Een
prachtige resultaat.

_______________________________
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf zal Wolfert Dalton bezoeken op 30 en 31 oktober.
Van alle aanwezige leerlingen zal, zoals gebruikelijk, vrijblijvend een
portretfoto worden gemaakt. Tevens wordt per klas een groepsfoto
gemaakt. Indien u niet wilt dat uw kind op de groepsfoto staat vragen
wij u om dit met uw kind te bespreken en hem/haar te vragen dit aan
te geven bij de mentor/begeleider voordat de klassenfoto gemaakt
wordt.

_______________________________
Toestemming in het kader van AVG geregeld in Magister.
De toestemming beeldmateriaal, in het kader van de AVG, is voortaan
geregeld in Magister.
Lees verder
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_______________________________
Afsluiting van het jaar 2019
In de jaaragenda stond de jaarafsluiting met leerlingen en mentoren
op vrijdag 20 december. Dit is inmiddels aangepast. Op 19 december,
aan het einde van de dag, zullen wij het jaar met de leerlingen
afsluiten. Nadere informatie rondom deze afsluiting zullen wij u te
zijner tijd geven. Dit heeft tot gevolg dat de leerlingen op vrijdag 20
december lesvrij zijn en de aanvraag herkansingen voor onze
bovenbouwleerlingen op donderdag 19 december, voor 13 uur,
ingeleverd moet zijn.

_______________________________
Oproep Masterclasses
Wolfert Dalton wil leerlingen graag uitdagen en stimuleren om net een
stap verder te zetten dan ze normaal zouden doen. Daarom
organiseren wij al enkele jaren diverse masterclasses, waarin elke
leerling kan laten zien dat er een meester in hem of haar schuilt.
Bij de ontwikkeling van de masterclasses probeert de school zo veel
mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de leerlingen. Door
certificaten te geven, stimuleert Wolfert Dalton leerlingen om hun best
te doen. Daarnaast kunnen zulke certificaten van pas komen, wanneer
leerlingen hun deelname aan extra curriculaire activiteiten willen
aantonen bij vervolgopleidingen of toekomstige werkgevers.
Ook ouders en oud-leerlingen kunnen bij ons een masterclass
aanbieden. Wilt u de uitdaging aangaan? Er is veel vraag naar
masterclasses op het gebied van IT, dans, EHBO, elektronische
muziek, en vreemde talen (Chinees, gebarentaal), maar de
mogelijkheden zijn eindeloos! Onze masterclasses worden tijdens
daltonuren (dagelijks 11:00-11:45 en op donderdag ook van 11:4512:30) gegeven. Het is ook mogelijk om een masterclass op
donderdag na schooltijd aan te bieden (na 14:30). Masterclasses
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uit een korte reeks lessen (4 tot 5 wekelijkse
bijeenkomsten) of kunnen een heel trimester of meer worden
aangeboden. Ze kunnen aangeboden worden aan een specifieke
doelgroep (leerjaar) of aan de hele school. U ziet het al, er is veel
mogelijk en wij kunnen samen besluiten wat voor u en voor de
leerlingen het beste past.
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Heeft u interesse in het aanbieden van een masterclass of kent u
iemand die dit zou willen/kunnen, dan kunt u contact opnemen met
Saskia Vingerling (svi@wolfert.nl), onze masterclass-coördinator .

_______________________________
Workshop Pest mij maar
Op 31 oktober gaan de brugklasleerlingen een workshop 'Pest mij
maar' volgen. Dit is een workshop die erop gericht is de samenwerking
in een klas te verbeteren. De betrokken leerlingen en ouders
ontvangen meer informatie per mail.

_______________________________
Training Omgaan met examenstress voor leerlingen 4 mavo, 5
havo en 6 vwo
Gezien het feit dat de training 'Omgaan met examenstress' vorige
jaren zeer positief is ontvangen door onze examenleerlingen, bieden
wij deze training dit schooljaar weer aan. De training wordt verzorgd
door Anke Boereboom.
De data voor de training zijn 16/1,30/1,6/2, 20/2 en 9/4 van 14.45 tot
16.15 uur.
Er is plek voor 10 leerlingen, aanmelding gaat via de mentor.

_______________________________
Faalangstreductietraining
In week 47 start de faalangstreductietraining. De training wordt
gegeven in een Daltonuur, door mevrouw Vermeulen.
Voor wie?
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toetsen, spreekbeurten en huiswerk. Deze spanning kan zich op
verschillende manieren uiten. Soms worden ze erg stil. Het kan ook
zijn dat ze regelmatig hoofdpijn of buikpijn hebben of moeilijk in slaap
kunnen komen.
Tijdens deze training leert de leerling om te gaan met spanningen,
vaker te ontspannen en positief te denken. Door middel van
opdrachten oefenen de leerlingen nieuwe vaardigheden. De leerling
krijgt inzicht in zijn/haar gedrag en leert op een andere manier om te
gaan met spannende situaties. In deze training wordt ook aandacht
besteed aan slimmere manieren van leren en het belang van slaap
(dag-/nacht ritme).
Aanmelding voor deze training, gaat via de mentor van de leerling.

_______________________________
Dyslexietest
namens Eline Dikkers, docent Nederlands
Op vrijdag 1 november is er een mogelijkheid om uw zoon of dochter
te laten testen op eventuele dyslexie.
We willen deze test alleen afnemen bij leerlingen waarbij een
vermoeden van dyslexie bestaat. Leerlingen dus die bijvoorbeeld erg
langzaam lezen of slecht zijn in technisch en / of begrijpend lezen. Als
u graag wilt dat uw zoon of dochter aan deze test meedoet, wilt u mij
dit dan voor vrijdag 25 oktober via e-mail laten weten? (
edi@wolfert.nl) . U krijgt dan van mij een bevestiging. Graag naam
kind en klas vermelden.
De test wordt maar 1x per jaar afgenomen. Leerlingen die al een
dyslexieverklaring hebben, hoeven (uiteraard) niet mee te doen aan
deze test.
Deze test leidt niet tot vaststelling van dyslexie, maar kan wel
aanleiding zijn om door te verwijzen voor verder onderzoek. Alleen als
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via e-mail.
De test wordt afgenomen op vrijdag 1 november, het 4e uur, dus van
11.00 - 12.30 uur, in lokaal C5

_______________________________
Namens de jeugdverpleegkundige
Heeft u, of uw zoon/dochter een vraag? Naast het inloopspreekuur
voor leerlingen kunt u ook contact opnemen met de
jeugdverpleegkundige, die aan Wolfert Dalton verbonden is:
Annemieke Tiktak
Telefoonnummer: 088 - 20 10 000
E-mail: atiktak@cjgrijnmond.nl
Data inloopspreekuur :
5 november, 10 december, 14 januari, 18 februari, 31 maart , 5 mei en
16 juni van 14.30- 15.30
Het CJG bij jou in de buurt is dé plek waar je terecht kunt met vragen
over gezondheid, opgroeien en verzorging. Naast
jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen,
doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en
veilig opgroeien mogelijk te maken. Als je wilt, biedt het CJG je advies
en ondersteuning. Ga voor meer informatie over het CJG of voor
handige links naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl.

_______________________________
Gymnasiumavond
Op 28 november is het weer tijd voor de jaarlijkse gymnasiumavond.
Thema dit jaar is de liefde - de vreugde van vlinders in je buik, maar
ook de pijn als de geliefde het ruime sop kiest. Leerlingen van de
tweede klas voeren een kort toneelstuk op over Aeneas, de Trojaan
die verliefd werd op koningin Dido maar haar uiteindelijk verliet om
richting Rome te varen. De heer Bouwman, docent klassieke talen,
staat stil bij de persoon Dido. Zij pleegde zelfmoord toen Aeneas haar
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neurotisch? Een leerling van 6V verzorgt een bijdrage over de rol van
de liefde in het werk van Plato.
Natuurlijk is er een quiz met mooie prijzen en staat er een liefdevol
gezet kopje koffie klaar. De avond begint om 19:30u. en eindigt om
21:00u. Iedereen is welkom dus zet de datum alvast in Uw agenda!

_______________________________
Ouder thema-avond
Op 4 november zal een thema-avond worden georganiseerd door de
Ouderraad.
Lees verder

_______________________________
Van de Studiekring
Beter met je schoolwerk aan de slag!
Veel leerlingen twijfelen of ze goed bezig zijn met hun schoolwerk.
Een goede planning maken is makkelijker gezegd dan gedaan.
Misschien vallen de eerste cijfers ook wat tegen en weet de leerling
niet zo goed hoe hij het schoolwerk aan moet pakken. Of misschien is
de motivatie al wat gezakt? Bij Studiekring kijken wij actief met de
leerlingen mee om te kijken hoe ze het leren kunnen verbeteren. We
bieden een rustige werkplek en een actieve begeleiding. We geven
tips op het gebied van plannen, studievaardigheden, samenvatten of
het maken van toetsen. Ook helpen we met de stof zelf en overhoren
we deze ook als er bijvoorbeeld een toets aankomt. Tegelijkertijd
houden we in de gaten of de leerling op de goede weg zit, zodat deze
in de toekomst weer zelfstandig verder kan. Daarnaast geven wij ook
bijlessen in specifieke vakken.
Mijn naam is Jesper Garst en ik ben sinds 1 oktober de nieuwe
vestigingsmanager van Studiekring Hillegersberg. Hiervoor heb ik ruim
anderhalf jaar met veel plezier begeleiding gegeven en in mijn huidige
functie doe ik dit ook. Ik ga met veel plezier de uitdaging aan om te
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een ontspannen manier goede cijfers te behalen!
Bent u een ouder van een leerling die misschien wel wat begeleiding
kan gebruiken? Heeft u vragen over wat wij voor uw kind kunnen
betekenen? Kom dan langs bij onze Ouderworkshop op donderdag 21
november om 19:00. De workshop vindt plaats in het gebouw van
Wolfert Dalton aan de Argonautenweg (aan de achterkant van het
gebouw zit de ingang van Studiekring). Deze workshop organiseren
wij samen met onze collega's van Studiekring Prinsenland. U kunt zich
aanmelden voor de workshop door een bericht te sturen naar
hillegersberg@studiekring.nl

_______________________________
Lust for Life
Als je behoefte hebt aan een flinke dosis optimisme en levensvreugde,
dan hebben we een tip. Ga met elkaar naar de fototentoonstelling van
Ed van der Elsken in het Nederlands Fotomuseum op de Kop van
Zuid en neem een groep pubers mee!
Afgelopen donderdag waren alle 4havo- en 5vwo-klassen van het
Wolfert Dalton er en het was genieten.
Het is een overzichtstentoonstelling van zijn werk, in kleur. Ed van der
Elsken heeft in de jaren ’70 en ’80 de wereld rondgereisd en alles
vastgelegd met zijn camera. Hij laat de nare kanten niet buiten beeld,
maar de nadruk ligt wel op de mooie kanten. De tentoonstelling en
zeker de diavoorstelling laten dat prachtig zien. Lou Reed en Iggy Pop
zorgden voor nog meer weemoed.
Het was flink doorwerken en praten voor de rondleiders van het
Fotomuseum om vijf klassen rond te leiden, maar het ging vlot. Het is
ook heel makkelijk met zulke leerlingen: beleefd, geïnteresseerd en
vol Lust for Life.
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foto gemaakt door Ed van Elsken

_______________________________
Boijmans in de klas, Scapino in de gymzaal
Hoewel het museumgebouw van Boijmans grootschalig wordt
gerenoveerd en vernieuwd, houdt het museum de collectie graag
zichtbaar, bekend en levendig onder scholieren. Boijmans gaat
daarom naar de scholen toe in plaats van andersom. Op 9 en 10
oktober bracht Boijmans een bezoek aan Wolfert Dalton, waar de
leerlingen van 4 havo en 5 vwo werden getrakteerd op een introductie
in de conceptuele kunst. Tegelijkertijd waren medewerkers van het
Scapino Ballet op school om in de gymzaal met leerlingen te werken
aan een door hen zelf gemaakte choreografie ter voorbereiding op een
bezoek aan Cathedral van de Spaanse choreograaf Marcos Morau.
Een verslag van het bezoek van Boijmans dat in de NRC stond, is
HIER te lezen en meer over de voorstelling Cathedral van het Scapino
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_______________________________
World Clean-up Day-2019
Wolfert Dalton heeft op zaterdag 21 september met een groep
enthousiaste leerlingen en docenten meegedaan met de World Cleanup Day-2019. Tijdens deze wereldwijde actie hebben zij, net als het
leger van vrijwilligers uit 160 landen, getracht zoveel mogelijk
zwerfafval vast te leggen op de foto en uit het milieu weg te nemen.
De foto’s werden gelabeld en ingezonden via de Litterati-app. Met de
verzamelde data zal verder onderzoek worden verricht naar onder
andere meer milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal. Dit ‘Citizen
Science’-project was een groot succes en voor herhaling vatbaar!
Meer informatie is te lezen op deze site.
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