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Nieuwsbrief oktober 2018 
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Na de herfstvakantie start op vrijdag de toetsweek voor de 
leerlingen uit de bovenbouw. We wensen ze veel succes toe. 
Maar eerst een fijne herfstvakantie! 
 

Met vriendelijke groet, 

Peter Wind 

Directeur Wolfert Lyceum 
 
Les- en toetsrooster 
Vrijdag 19 oktober publiceert het roosterbureau in Zermelo het 
lesrooster tot aan de toetsweek en het toetsrooster voor PTA-1. Tot aan de PTA-week 
verandert het lesrooster niet. Check wel dagelijks je persoonlijke rooster in Zermelo 
(verversen!). Eventuele wijzigingen in het dagrooster door een zieke docent of een 
lokaalwijziging kan natuurlijk altijd gebeuren.  
 

Op de derde verdieping gedurende de toetsweek is er voor de 
leerlingen uit de bovenbouw op het lesplein altijd ruimte om te 
studeren in de toetsweek. Als er geen toetsen in lokaal 3.13 zijn, is 
dat het stiltelokaal ter voorbereiding op de toetsen. Natuurlijk zijn de 
leerlingen op het lesplein zelf ook rustig. Eten en gezellig met elkaar 
kletsen doen ze in de PTA-week altijd in de aula. 
 

Na de toetsweek komt mevrouw Crooijmans terug van verlof en neemt zij lessen van 
mevrouw Hoek en mevrouw Hoya-Martinez over. Dat leidt tot ingrepen in het bestaande 
lesrooster, jullie begrijpen vast dat dit niet anders kan. We beloven dat we de wijzigingen 
zoveel mogelijk voor iedereen beperken.  
 
Foto’s reisweken 
De leerlingen uit klas 1, 2 en 4 zijn op reis geweest naar diverse 
bestemmingen: Eersel, Ardennen, Parijs, Berlijn en Praag. We hebben 
hiervan leuke foto’s, die op de google drive ‘fotoalbumwl’ staan. Uw 
zoon/dochter heeft hierover de mail ontvangen; vraag hem/haar gerust 
om even mee te kijken naar deze foto’s.  
 
Voor de brugklas zijn de foto’s in dit fotoalbum gezet, want hiervoor 
hebben we alle toestemmingsformulieren ontvangen. Het is nog even 
wachten op een twintigtal reacties vanuit de andere klassen. Uiteraard kunt u uw 
toestemming op een later moment intrekken of wijzigen (reacties kunt u mailen naar 
jga@wolfert.nl). Leerlingen die op dit formulier hebben aangegeven niet op de foto te willen 
en toch op een groepsfoto staan, hebben we onherkenbaar in beeld gebracht.  
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Schoolfotograaf 

Op woensdag 5 september is de schoolfotograaf geweest en heeft u de portretfoto’s en 
klassenfoto ontvangen van uw zoon/dochter. Denkt u svp aan het tijdig betalen van deze 
foto’s? Mocht u hierover vragen hebben, mailt u gerust de heer Suijker (rsu@wolfert.nl). 
 
Oproep ouders 
Door het schooljaar heen organiseren we allerlei excursies voor onze 
leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld voor CKV zijn of voor beeldende 
vorming. Het kan in de buurt zijn, in Rotterdam of verder weg. Voor 
deze excursies hebben we altijd begeleiders nodig.  
 
Vaak vinden we genoeg docenten om mee te gaan, maar dat is niet 
altijd het geval. Daarom willen we graag uw hulp inschakelen. Vindt u 
het leuk en hebt u tijd om een groep leerlingen te begeleiden bij de volgende activiteiten: 
 

Wanneer Wat Waar Tijdstip Verzamelen Klas 

vrijdag 7/12 Scapino ballet Theater Rotterdam 
(Schouwburg) 

19.30-22.00 uur Theater Rotterdam 4H+5V 

dinsdag 5/3 Hallo familie Maas theater ochtend en/of middag metrostation Rodenrijs klas 1 

woensdag 17/4 RPhO meets 
Maas 

Maas theater vanaf 11.30 uur metrostation Rodenrijs klas 2 

 
De taken van de begeleiders: 

● opvangen leerlingen bij openbaar vervoer en zorgen dat ze gezamenlijk naar de 
locatie gaan en gezamenlijk weer terugkomen; 

● toezicht houden bij de activiteit. 
 
Hoe kunt u zich aanmelden? Stuur een e-mail naar mevrouw Van der Gaag (jga@wolfert.nl) 
met deze gegevens: 

● uw naam, e-mailadres en telefoonnummer; 
● naam van uw kind en in welke klas hij/zij zit; 
● met welke activiteit u mee wilt gaan. 

 
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 31 oktober aanmelden. De ouders die zich het eerst 
hebben aangemeld, zullen we het eerst vragen om mee te gaan. U krijgt dan een e-mail met 
daarin alle informatie. We hopen op veel reacties. Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mevrouw Zwijnenburg & mevrouw Verloop  
Cultuurcoördinatoren 
 
Donkere dagen 

De donkere dagen komen er helaas weer aan, dus zorg dat je op de fiets veilig 
en zichtbaar bent. De politie gaat komende maanden (terecht) controleren op 
de fietsverlichting (ook bij volwassenen!). 
 
Lesuitval en daltonuren 
Wegens (buitenschoolse) activiteiten zijn er afgelopen weken een aantal lessen helaas 
vervallen. Sommige leerlingen moesten hierdoor uitsluitend voor een daltonuur naar school 
komen. Bij de teamleiders kwamen om die reden verzoeken tot buitengewoon verlof binnen. 
Maar een daltonuur is een lesuur waarvoor de leerlingen zich inplannen en naar school 
komen, ongeacht de tussenuren of lesuitval die ze op overige momenten hebben. Natuurlijk 
vragen de leerlingen ook bij docenten of ze misschien thuis mogen blijven… maar ook dan is 
het antwoord: een daltonuur is een lesuur, we zien onze leerlingen graag op school!  
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Halloweenfeest brugklas 
Het Wolfert Lyceum heeft niet alleen maar dingen zoals huiswerk 
en boeken, we hebben ook nog eens fantastische schoolfeesten! 
Ook dit jaar wordt er weer een griezelig Halloweenfeest voor onze 
brugklas gehouden. Natuurlijk moeten jullie als de engste versie 
van jezelf komen om het zo leuk mogelijk te maken! Het 
geweldige feest gaat op donderdag 1 november plaatsvinden, 
begint om 19.30 uur en is afgelopen om 22.30 uur. De drankjes 
kosten 50 cent (cash). We gaan leuke activiteiten doen, maar wat 
precies? Daar komen jullie op de avond zelf wel achter! We zien 
jullie op de engste avond van het jaar... 
Groetjes, activiteitencommissie 
 
Ouderavond ouders brugklas  
Er was veel belangstelling voor de ouderavond van donderdag 11 oktober. Er zijn vier 
blokken aangeboden over: YOUZ, BABS, Frans AIM en het mentoraat. We hopen dat u een 
informatieve en afwisselende avond heeft beleefd. Mochten er vragen zijn, mail of bel gerust 
mevrouw Pompen (teamleider brugklas, npo@wolfert.nl en 010-3401440). We zien de 
deelnemers van de cursus 'Hoe begeleid ik mijn brugklaskind' - woensdag 7 november.  

Donderdag 1 november dalton studiedag (leerlingen vrij) 
Deze dag wordt samen met onze collega’s van Wolfert Dalton een 
studiedag gehouden. Spreker op deze dag is Jelle Jolles. Deze 
wetenschapper is bekend van het boek ‘het tienerbrein’ en hij gaat in op 
de relatie tienerbrein en daltononderwijs. De eerstvolgende studiedag 
vindt plaats op vrijdag 11 januari (leerlingen vrij). 
 

 

 

 

 

*** EINDE *** 
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