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Nr.: 1

Datum: 17-09-2018

Beste ouder(s) / verzorger(s),

AGENDA
September
17-09 Column 1
20-09 Wizzard of Oz
(voorstelling)
24-09 Inloopochtend 8.459.15
Oktober
02-10 MR/OR

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Na enorm genoten te hebben van een heerlijke zomervakantie, zijn wij allen weer
met enthousiasme en boordevol energie van start gegaan! Het was fijn om
iedereen weer in goede gezondheid en lekker uitgerust te mogen ontvangen op
De Waterwolf. U heeft bij aanvang van het schooljaar de jaarkalender en de
schoolgids ontvangen. De schoolgids is een belangrijk document waarin u onder
andere kunt lezen op welke manier ons onderwijs is ingericht, wat de manier van
werken is op De Waterwolf, welke resultaten er behaald worden, op welke wijze
wij met de leerlingenzorg omgaan en de regels en de afspraken die wij hanteren.
Onze nieuwsbrief, oftewel: ‘De Column’, verschijnt maandelijks. Alle
nieuwsbrieven kunt u ook terugvinden op onze website: www.obswaterwolf.nl.
U treft hier ook een maandelijkse update aan van de groepspagina’s. Daarnaast
heeft de school een facebook pagina. Hier treft u wekelijks foto’s aan van
leerzame en leuke activiteiten die op De Waterwolf plaatsvinden. Te vinden via :
http://www.facebook.com/Obs-De-Waterwolf-201835880163271/ .

03-10 Start
Kinderboekenweek

Wij zouden het ontzettend leuk vinden als u ons ‘liked’.

12-10 Weeksluiting gr 4/5

Met vriendelijke groet,

15-10 Column 2

Saskia de Vos. Directeur.

Ik wens u en uw kind(eren) een geweldig schooljaar toe!

22-10 Herfstvakantie
Gezonde school
Op alle dagen eten de
kinderen op De
Waterwolf, tijdens de
kleine pauze een
stukje fruit of groente.
We zullen ons weer
aanmelden voor het
EU-schoolfruitproject
waarbij wij 20 weken
gratis schoolfruit
kunnen krijgen. Laten
we hopen dat we
ingeloot worden!
Verjaardagen zijn er
om gevierd te worden!
Dit mag, bij
uitzondering, iets
‘zoetigs’ zijn. Het is
niet de bedoeling dat
kinderen lolly’s of
kauwgum uitdelen.
Eén traktatie per kind
vinden wij voldoende.
Meerdere traktaties
worden mee naar huis
gegeven.

Inschrijven op de
Waterwolf
We zijn natuurlijk erg blij met
de grote belangstelling voor
onze school. Daarom is het
raadzaam om uw zoon of
dochter op tijd in te schrijven
op De Waterwolf!
Om een plekje te garanderen
is het raadzaam om dit rond
het tweede jaar te doen! Voor
informatie kunt u terecht bij
Saskia de Vos, directeur

Plusklas nieuwe stijl
Meester Niels zal na de
herfstvakantie 4 pluslessen
voor de hele groep gaan
geven. Het eerste thema
per klas is de Egyptische
Mythologie. De kinderen
gaan van alles leren over
Egypte en al die
Egyptische Goden! Bij de
4e les gaan we een poging
doen om naar het museum
van Oudheden te gaan in
Leiden. De groepen 4 t/m
8 krijgen 4 lessen en de
voormalige
plusklaskinderen krijgen
een moeilijkere verwerking
aangeboden! Vanaf mei
staan Burgerschap- en
Mediawijsheid lessen op

het programma

.

VERJAARDAGEN
September
1
Eva Maghnouji
6
Jaimy
van der Moolen
8
Mika van der Oord
9
Jule Hoekstra
11
Sebastiaan
Witteman
15
Silke Collet
16
Max van den Berg
17
Mouatassim R'Gui
18
Alysia De Vré
24
Maybritt
van der Veen
26
Joey Wegbrans

Kanjertraining op de Waterwolf
Wij zijn in de eerste weken van het schooljaar vooral bezig geweest om elkaar
te leren kennen. Een andere groepssamenstelling en nieuwe leerkrachten
voor de groep vraagt een ander begin. Groepsvormende spelletjes en
activiteiten helpt ons om een veilige groep te vormen. Daarnaast werken wij
op school vanaf heden met een 10-tal waterwolfafspraken.
1: Wij zijn te vertrouwen
2: Wij helpen elkaar
3: Wij schelden niet en doen elkaar geen pijn
4: Wij werken samen
5: Wij zijn zuinig op het materiaal
6: Wij lopen rustig in de school
7: Wij staan netjes in de rij
8: Wij zijn stil en kijken naar de leerkracht als de gong gaat
9: Wij vinden dat iedereen zichzelf mag zijn
10: Wij zeggen sorry, dankjewel en alsjeblieft

Ik ben tevens de anti-pest coördinator op onze school en begeleid de
leerkrachten waar nodig bij het geven van de kanjertraining lessen.
Bij vragen bent u altijd welkom,
Petra Out ( juf van groep 4/5)

Luxeverzuim:

Oktober
3
Jip Bosselaar
8
Tim Grenfell
11 Mats Kroes
18 Rhode Schuiten
19 Quincy van Groen
31 Liv van Rennes

Als u vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden wilt aanvragen, ligt
de beslissingsbevoegdheid over het toekennen hiervan tot 10 dagen bij de directeur
van de school. Een dergelijk verlof dient u schriftelijk aan te vragen op een formulier
die de school hiervoor beschikbaar heeft. Tijdens de Cito periode wordt geen verlof
gegeven. Zo ook niet aansluitend na de zomervakantie. De school heeft de wettelijke
verplichting om (luxe)verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Om een dergelijke
situatie te voorkomen hieronder een aantal punten om rekening mee te houden:
* Als u kinderen heeft op verschillende scholen, moet u voor alle kinderen apart
verlofaanvragen.
* Het eerder willen vertrekken naar een vakantiebestemming om bijvoorbeeld files te
vermijden of vanwege lagere ticketprijzen is geen reden voor extra verlof.
* Als een verlof is afgewezen, en u meent dat dit onterecht is, kunt u hiertegen bezwaar
indienen. Als u het niet eens bent met een afwijzing, geen bezwaar indient en uw
kind(eren) meeneemt tijdens schooltijden, overtreedt u de leerplichtwet en geldt dit als
onrechtmatig verzuim. De directeur zal deze vorm van verzuim melden bij de
leerplichtambtenaar.
* Ook frequent te laat komen is een vorm van verzuim. Wij vragen u dan ook om op tijd
met uw kind(eren) op school te komen. Vanaf 8.30 uur zijn de deuren geopend. Om
8.45 uur starten de lessen en dienen de ouders de school te verlaten.
* Als kinderen ziek zijn, of iets later op school zijn door bijvoorbeeld een bezoek aan de
huisarts, is het de bedoeling dat u telefonisch contact opneemt met de school, tussen
8.00 uur en 8.30 uur.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij mij terecht. U kunt ook informatie
opzoeken op de website van de Haarlemmermeer. De leerplichtambtenaar van De
Waterwolf is: Wendy Drenthe. leerplicht@haarlemmermeer.nl/0880-1852

3x even voorstellen:

MEDEDELINGEN
Hoofdluis
Jaarlijks krijgen zo’n 10% van de
kinderen in het basisonderwijs
hoofdluis. Hoofdluis is niet
gevaarlijk, maar wel lastig. Als u
bij uw kind hoofdluis aantreft is dat
geen reden voor paniek. Wel
vragen wij u om direct de
groepsleerkracht hiervan op de
hoogte te brengen en uw kind
direct te behandelen.
Om een hoofdluisepidemie te
voorkomen, worden de kinderen
van De Waterwolf na iedere
vakantie gecontroleerd door
luizenouders. De luizen
coördinator bij ons op school is
Jaime Lanser, moeder van Mas en
Roek uit groep 1/2. Mocht het na
controle blijken dat uw kind
hoofdluis heeft, dan zal de school
contact met u opnemen. Hoofdluis
heeft namelijk een
besmettingsrisico. Wij vragen u
om uw kind direct op te halen van
school en thuis te behandelen. Er
zal na een paar dagen wederom
een controle plaatsvinden.
Op de website van het Landelijk
steunpunt Hoofdluis kunt u
kaminstructies vinden en ook
behandelinstructies. Wij zijn nog
op zoek naar luizenouders! Graag
opgeven bij Jaime Lanser.

Ik ben Esther Nikkels en ben met veel plezier dit jaar begonnen op woensdag,
donderdag en vrijdag in groep 2/3. Wat een leuke groep! Ik woon in Haarlem samen met
mijn man Bats en mijn zoontjes Ties en Lars. Ik heb tien jaar gewerkt op een basisschool
in Amsterdam. Ik vind het nu dan ook erg fijn om nu ook naar mijn werk te kunnen
fietsen. Wil je nog meer weten? Kom een keer gezellig bijkletsen in de klas.
Met vriendelijke groet,

Esther Nikkels

Mijn naam is Anneke Slegers-Mastenbroek,
geboren op 18 juni 1955.
Ik ben al 40 jaar getrouwd met Pim Slegers. Samen hebben we twee dochters,
schoonzoons en vijf kleinzoons.
Mijn hobby’s zijn koken, lezen, toneel, schilderen en af en toe een korte vakantie op
Texel of ergens anders in Nederland.
Dit schooljaar ben ik begonnen als leerkracht op OBS De Waterwolf.
Vorig schooljaar heb ik op 1 september gevierd dat ik 40 jaar in het onderwijs zat.
Inmiddels dus al 41 jaar.
Ik startte mijn loopbaan in Haarlem en gaf daar les op verschillende basisscholen in
allerlei groepen. Eigenlijk had ik geen voorkeur voor een bepaalde bouw.
Na 15 jaar in Haarlem gewerkt te hebben kreeg ik een baan op een school in Hoofddorp
en deed een opleiding voor schoolleider primair onderwijs en de opleiding Remedial
Teaching en Intern begeleider.
In 2001 werd ik directeur van Kantoortijdenschool Bikube in Hoofddorp en aan het einde
van het vorige schooljaar nam ik na 17 jaar afscheid als directeur van inmiddels
Sterrenschool Bikube.
Hoi, ik ben Patrick Niezen en de nieuwe onderwijsassistent van de Waterwolf.

Er wordt iedere woensdag na een
vakantie op luis gecontroleerd.

Parro App
Wat fijn dat u vrijwel allemaal de
Parro App zo snel gedownload
heeft! Denkt u ook aan het via de
Parro App doorgeven van uw
privacy voorkeuren. Hier heeft u
een brief over gehad.

Ik ga dit jaar mijn best doen om bij groep 6 en 7 te assisteren, de klas van Meester Cor
en Juf Anneke. Ik woon in Hoofddorp en ben 45 jaar, ben getrouwd met Esther en heb 2
kinderen, Isa van 10 jaar en Cas van 8 jaar. Ik heb heel veel in de tennissport gedaan en
ben al 23 jaar tennisleraar. Nu naast mijn werk op de Waterwolf op een club in
Roelofarendsveen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en zie jullie allemaal in de
klas.

Vanuit de IB/Interne begeleiding
We werken op de Waterwolf continu aan de kwaliteit van ons onderwijs. Op dit
moment hebben we de beschikking over een aantal extra handen binnen de
school. Dit betekent dat in alle groepen de leerkracht een aantal maal per week
een groepje kinderen binnen de klas extra instructie kan laten volgen. De
kinderen krijgen soms bij juf Simone (onderwijsassistent) of bij juf Demi in een
kleine groep de uitleg nog een keer aangeboden of op een andere manier
aangeboden. De kinderen die hier gebruik van maken wisselen regelmatig. De
leerkracht bepaalt in samenspraak met de intern begeleider (Ilona Lourenburg)
welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.

Foto’s

Groep 1/2

Groep 2/3

"Hoera naar school" is het thema waar
wij dit schooljaar mee begonnen zijn.
Na 6 weken vakantie heeft iedereen
zijn plekje in de klas weer gevonden.
De eerst werkjes hangen alweer aan
de muur en nu zijn we hard aan het
oefenen om 20 september een
fantastische voorstelling neer te zetten
met de hele school. Tot slot hebben we
deze weken ook al een aantal feestjes
gevierd: verjaardagen én Olivier het
broertje van Dex is geboren.

De kinderen uit groep 2/3 willen jullie
voorstellen aan Zoem de bij. Samen
met de handpop Zoem gaan we letters
en woordjes leren. We hebben ook al
een aantal letters geleerd met Zoem
de bij. De i, k, s en de m. En daarmee
hebben we de woordjes ik, kim, sim
gemaakt. Zoem hebben we ook met
vouwblaadjes gevouwen. De kinderen
uit groep 2 doen ook gezellig mee als
we de letters aanleren en gaan daarna
spelen en werken in de hoeken. Kom
gerust een keer Zoem opzoeken in
onze gezellige klas.

Groep 4/5
We hebben een heel mooie start gemaakt in groep 4/5. Alle leerlingen werken met
veel enthousiasme aan hun taken. We zijn begonnen met nagenieten van de
zomervakantie en hebben deze nagetekend in de glazen van een zonnebril.
Wij hebben zin in dit schooljaar met deze leuke groep!

Groep 6/7

Groep 8

De kinderen onthielden met gemak al vanaf
de eerste schooldag onze namen: meester
Cor, meester Patrick en juf Anneke!
Omgekeerd bleek dat moeilijker.
Maar......na bijna twee weken op school
kunnen de naamkaartjes van de tafel.
Groep 7 weet weer dat een ton 1000 kg is
en groep 6 is in staat om pizza’s eerlijk te
verdelen. Beide groepen houden zich bezig
met de lidwoorden, werkwoorden en
zelfstandige naamwoorden.
Op woensdag 12 september hadden beide
groepen al een topotoets en met elkaar
doken wij in de prehistorie en in de
ontdekkingsreizen. De feestweek die in het
teken van Las Vegas stond, werd vrijdag 7
september op school afgesloten met een
Spelletjesochtend.
Genoeg te doen dit schooljaar!
We hebben zin in het nieuwe schooljaar en
tijdens de informatieavond op dinsdag 11
september bleek dat we kunnen rekenen
op hulp van de ouders van groep 6/7!

We hebben deze weken al hard
gewerkt met de nieuwe taalmethode.
We hebben geleerd wat het
stappenplan bij een betoog is en we
hebben veel met het voltooid
deelwoord geoefend. Ook zijn we
bezig met de breuken, procenten en
kommagetallen en leerden we hoe we
de middellijn moesten uitrekenen.
Natuurlijk was er ook tijd voor
creatieve dingen; de kalenders hangen
prachtig aan de wand en Jule beet het
spits af door als eerste jarig te zijn en
haar verjaardag te vieren. De komende
week gaan we druk oefenen voor de
theatervoorstelling van donderdag;
maar liefst 7 kinderen moeten een rol
uit hun hoofd leren.

