Jaargang 2017-2018

Nr.: 1

Datum: 18-09-2017

Beste ouder(s) / verzorger(s),

AGENDA
4 t/m 11 oktober:
Kinderboekenweek
6 oktober:
Circuit ronde 1
16 oktober:
Column 2

Na genoten te hebben van een welverdiende vakantie, zijn we allen weer
met enthousiasme en energie van start gegaan! Het was prettig om
iedereen in goede gezondheid en lekker uitgerust te mogen ontvangen op
school. Het team van De Waterwolf heeft er wederom zin in om er een
prachtig jaar met elkaar van te maken.
U heeft bij aanvang van het schooljaar: de schoolgids, de jaarkalender en
een adressenlijst 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 op De Waterwolf is, welke resultaten er
behaald worden, op welke wijze wij met de leerlingenzorg omgaan en
andere specifieke kenmerken van De Waterwolf.
Onze nieuwsbrief, oftewel: ‘De Column’, verschijnt maandelijks. Alle
bovenstaande documenten kunt u tevens terugvinden op onze website:
www.obswaterwolf.nl. U treft hier maandelijks een update aan van de
groepspagina’s.
Sociale media is in alle opzichten een belangrijk onderdeel van onze
samenleving geworden. Wij hebben als school een eigen facebookpagina.
Daar treft u wekelijks foto’s aan van leerzame en leuke activiteiten die op
De Waterwolf plaatsvinden. Mocht u het niet wenselijk vinden dat er foto’s
van uw kind op de website of op facebook geplaatst wordt, laat het de
directeur dan weten.
https://www.facebook.com/Obs-De-Waterwolf-201835880163271/
Wij zouden het ontzettend leuk vinden als u onze pagina ‘liked’. Met
vriendelijke groet, Saskia de Vos. Directeur.

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.

Luxeverzuim

VERJAARDAGEN
September
18
20
24
24
Veen
26

Alysia De Vré
Eaden Mackay
Ravaël Meulink
Maybritt van der
Joey Wegbrans

Oktober
3
8
11

Jip Bosselaar
Tim Grenfell
Mats Kroes

WELKOM
Vanaf 9 oktober heten wij
Abbie de Bruijn van harte
welkom op onze mooie
school!

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
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 EUschoolfruitproject. Waarbij wij 20 weken gratis schoolfruit kunnen krijgen.
Dit project werkt met een lotingsysteem. De Waterwolf heeft zich wederom
ingeschreven. Laten we hopen dat we ingeloot worden! We houden u op de
hoogte.
Verjaardagen zijn er om gevierd te worden! Dan mogen de kinderen hun
klasgenoten op iets feestelijks trakteren. 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.

Hoofdluis

MEDEDELINGEN
Gymkleding
De gymlessen van Meester
Nick zijn weer van start
gegaan. Wilt u nog even
controleren dat de kinderen
(goede) gymkleding en
gymschoenen meenemen?

Hulpouders
De ouderbetrokkenheid op
Obs De Waterwolf is groot.
En daar zijn we enorm trots
op! Om deze
ouderbetrokkenheid zo te
houden zijn we ook dit jaar
op zoek naar ouders die op
school een handje willen
helpen. Dit kan zijn als
leesouders, overblijfouder,
luizenpluis of als biebouder. Vooral voor onze
bibliotheek op school komen
wij ouders te kort.
Mocht u zich willen opgeven
voor één van deze leuke
activiteiten, ook al is het
maar voor een enkele keer,
dan kunt u dat doen via de
leerkracht of via Saskia de
Vos.
Alvast bedankt!

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.
Er wordt iedere woensdag na een vakantie op luis gecontroleerd.
Even voorstellen:
Beste leerlingen en
ouders/verzorgers van de
Waterwolf,
Mijn naam is Martijn van den Berg,
Ik ben 24 jaar oud en woonachtig
in Haarlem. Dit schooljaar ben ik
gestart met de verkorte
deeltijdopleiding van de pabo aan
de Hogeschool InHolland in
Haarlem. Een belangrijk onderdeel
van de opleiding is de stage.
Vorige week maandag ben ik
begonnen met mijn stage in de
combinatieklas groep 7 en 8 van juf
Lianne. Tot eind januari zal ik
iedere maandag met de klas
meedraaien en op een gegeven
moment zelf lessen gaan
verzorgen. Ik kijk ernaar uit om
nader met jullie kennis te maken.
Mijn eerste stagedag, afgelopen
maandag, vond ik erg interessant
en leerzaam. Ik hoop de komende
vijf maanden nog veel mooie, leuke
en leerzame momenten mee te
maken op De Waterwolf!
Groetjes,
Martijn van den Berg

OBS De Waterwolf
Zijdewinde 38
2141 VB Vijfhuizen
023-5581443
Email:
saskiadevos@obswaterwolf.nl

Even voorstellen:
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Demi Buijsman, ik
ben 20 jaar en ik woon in
Zwanenburg.
Vorig jaar heb ik de opleiding als
onderwijsassistent afgerond en
ben sinds dit jaar werkzaam op De
Waterwolf. Ik werk op de maandag
en dinsdag en zal een aantal
kinderen uit verschillende groepen
ondersteunen. Dit kan op alle
gebieden zijn, denk hierbij: aan
rekenen, taal, spelling, lezen
enzovoort. Daarnaast ben ik
werkzaam op een sport-BSO bij de
korfbalvereniging.
Met vriendelijke groet,
Demi Buijsman

FOTO’S
Groep 1/2

De dromenvanger van groep ½

Groep 1/2
Het thema in groep 1/2 is “Hoera
weer naar school”.
We hebben de W van welkom
geleerd, praten over samenwerken,
we werken samen, hoe gaan we
met elkaar en met materiaal om en
wat zijn onze dromen voor dit
schooljaar. De kinderen mogen
vertellen wat ze dit jaar graag
willen leren op school en samen
hebben we nu een grote
dromenvanger in de klas gemaakt.
Verder zijn we begonnen met de
verjaardagskalender voor in de
klas.

Groep 3
De eerste twee weken in groep 3
zitten er alweer op! Wat is het
gezellig in de klas en wat werken
de kinderen hard! De kinderen
hebben de letters i, k, m en s al
leren lezen en kunnen deze letters
ook al heel mooi schrijven. Naast
het harde werken is er gelukkig ook
nog tijd om te spelen en te
knutselen. De kinderen hebben
allemaal een mooie Zoem de bij
geknutseld. Ook zijn zij nog druk
bezig met het maken van een
verjaardagskalender. We gaan er
samen een heel gezellig en
leerzaam schooljaar van maken!

Groep 4/5

Groep 4/5
In de eerste twee weken van dit schooljaar hebben de kinderen van groep
4/5 laten zien dat ze ontzettend goed (zelfstandig) werken! ‘Binnen is
beginnen’ hoeft al niet meer uitgelegd te worden, iedereen gaat meteen
aan de slag met een werkje van de weektaak. We zijn bezig met een
feestelijke verjaardagskalender en spelen Kanjerspelletjes waarbij de witte
pet centraal staat. Een groep om trots op te zijn!

Groep 6/7

OBS De Waterwolf
Zijdewinde 38
2141 VB Vijfhuizen
023-5581443
Email:
saskiadevos@obswaterwolf.nl

Groep 6/7

Groep 7/8

De groep heeft een hele fijne start
gemaakt in de klas. De kinderen
zijn bezig met mooie
verjaardagkalenders en moeten
dit jaar nog een extra tandje
bijzetten om al die vakken goed te
kunnen volgen. De ouderavond
werd druk bezocht. Ook de ouders
werden aan het werk gezet met
een rekenopdracht. En we krijgen
op de donderdagen een 1e-jaars
stagiaire genaamd Lesley in de
groep. Hij zal zich in de volgende
column nog even voorstellen. Heel
fijn die extra handen!

Wat zijn we lekker van start gegaan
in groep 7/8. Wat een leuke groep!
We zijn nu echt gestart met alle
lessen. Maar ook al met de
Kanjerlessen. ‘Wij zijn te
vertrouwen!’ Dat is ons motto dit
jaar. En dat ‘gek’ lezen op vrijdag
bevalt de kinderen ook wel.

