Jaargang 2016-2017

Nr.: 10

Datum: 10-07-2017

Beste ouder(s)/verzorger(s),

AGENDA
14 juli: Wisselmoment.
Groep 1 t/m 7 09:30 tot 10:30
uur.
17 juli: Opening MH 17
monument. Er zijn 5 leerlingen
van groep 8, juf Lianne en juf
Saskia aanwezig bij de opening.
19 juli: Afscheidsavond groep 8.
20 juli: Broodjesbakdag.
21 juli: Vrij vanaf 12:15 uur.
22 juli t/m 3 september:
ZOMERVAKANTIE!

Dit is alweer de laatste column van dit schooljaar. Wat een prachtig jaar
hebben we achter de rug! Een terugblik is op z’n plaats. We hebben als
school samen met het team, de ouders en de kinderen op tal van
gebieden stil gestaan bij ons jubileumjaar. De kinderen hebben een
prachtige voorstelling gegeven in de gymzaal met betrekking tot de
drooglegging van De Haarlemmermeer, we hebben een disco avond
georganiseerd, waarbij alle kinderen over de rode loper liepen en 150 jaar
De Waterwolf hebben “gedanst”. Er is een spelletjes dag georganiseerd
met Oudhollandse spelen en als kers op de taart zijn wij met alle
leerlingen naar De Efteling geweest! Maar er zijn meer zaken waar wij als
school trots op mogen zijn. Ons groene schoolplein is prachtig geworden.
Na de zomer wordt er voor de jongere kinderen nog een zandbak
geplaatst en dan is het plein klaar! Wij zijn trots op het feit dat wij een
grote toestroom van kleuters hebben, dit betekent dat ouders tevreden
zijn over de kwaliteit van het onderwijs op onze school. We maken tevens
een mooie groei door op alle leergebieden. Daarnaast zet het team zich
enorm in om een prettig en veilig pedagogisch klimaat te bieden. Wij zijn
van mening dat een kind zich op alle gebieden pas goed kan ontwikkelen
als hij of zij goed in zijn vel zit.
Via deze weg wil ik tevens alle ouders bedanken voor de hulp, die het
afgelopen jaar geboden is. Ook dit maakt De Waterwolf een bijzondere
school. Zonder uw enthousiaste inzet zouden wij niet alle activiteiten
hebben kunnen laten plaatsvinden. We gaan met elkaar op 21 juli om
12.15 uur heerlijk genieten van een welverdiende zomervakantie. Namens
het team, wens ik u, hele fijne en ontspannen weken toe. Ik hoop u en uw
kind(eren) wederom, in goede gezondheid, te verwelkomen op 4
september.

WELKOM!
Wij heten de volgende
kinderen van harte welkom bij
ons op school. Deze kinderen
zullen de komende periode
bij ons van start gaan.
Joren Groenhout
Isabelle Hoogerland
Sophie Hoogerland
Joey Wegbrans

Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos.
Directeur.

Samen bouwen – interactieve bijeenkomst op 19 oktober

VERJAARDAGEN

11 juli
15 juli
16 juli

22 juli

23 juli
25 juli
29 juli

31 juli

2 aug
3 aug
8 aug
11
aug
15
aug
20
aug
1 sep

Isis Pikee (10 jaar)
Jill Pikee (10 jaar)
Nora Dolman (5
jaar)
Stella van Berlo (7
jaar)
Nevine Zoetebier (5
jaar)
Amber Moeskops (8
jaar)
Julius Netten (9
jaar)
Isa Olsthoorn (12
jaar)
Evy Terstal (9 jaar)
Maysae Maghnouji
(8 jaar)
Sélène Metz (9
jaar)
Anass El Mazoughi
Zakaria El
Mazoughi
Megan Boelhouwer
Neo Mahn (9 jaar)
Alyssa van Tintelen
(7 jaar)
Swen Schuring (11
jaar)
Julian Buis (6 jaar)
Joya de Boer (8
jaar)
Eva Maghnouji (11
jaar)

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het
beleid en de besluitvorming binnen de school. In het kader van SAMEN
BOUWEN aan een mooie dorpsschool is het voor de MR belangrijk om te
weten wat de ouders graag willen inbrengen aan ideeën en
mogelijkheden.
Daarom organiseert de MR een interactieve bijeenkomst waar ouders met
elkaar in dialoog gaan over vragen als: “Wat is er nodig om samen het
beste te halen uit een kind” en “Wat zorgt voor ouder betrokkenheid op
school”.
De interactieve sessie is gebaseerd op de World Café methodiek. Een
positief, dynamisch proces waar ouders samen input generen door naar
elkaar te luisteren, vragen te stellen en door te vragen. Dit levert een
rijkdom op aan nieuwe inzichten, ideeën ofwel bouwstenen voor onze
school.
De interactieve sessie is input voor de MR, de directie en het
leerkrachtenteam om gezamenlijke doelstellingen te bepalen voor het
schooljaar 2017/18. Samen bouwen om onze kinderen de basis mee te
geven die ze nodig hebben in hun latere leven!
Dit is de kans om met elkaar in gesprek te gaan! Wilt u meedoen?
Reserveer dan alvast 19 oktober van 19.45 – 21.15 uur in uw agenda.
Overblijf!!!

Gevonden voorwerpen

Omdat we vrijdag 7 juli de
verjaardag van alle juffen en
meesters gevierd hebben was
Belinda Rill er niet om de
overblijfkaarten te verstrekken.
Zij is op 14 juli, van 8.30 uur tot
9.15 uur aanwezig op school. Dit
is tevens de laatste keer dat dit
schooljaar de kaarten worden
verkocht! Graag wijs ik u erop dat
er alleen nog jaarkaarten verstrekt
worden en geen halfjaarkaarten
meer. Deze dienen via de bank
overgemaakt te worden. U kunt
natuurlijk wel de strippenkaarten
blijven kopen op de
vrijdagochtend. Voor verdere
informatie met betrekking tot de
kosten van de overblijfkaarten,
verwijs ik u naar de schoolgids op
onze website.

Op het podium in de hal liggen de
gevonden voorwerpen. Neemt u
een kijkje? Bij de start van de
zomervakantie zal alles naar de
kledingbak van Humanitas
worden gebracht.

Boeken mee!

Omdat de biebboeken deze week
verzameld worden, willen we
vragen of de kinderen een boek
van thuis mee willen nemen.
Neem bijvoorbeeld je
lievelingsboek mee van thuis, en
maak je klasgenoten enthousiast
om ook dat boek te lezen
(bijvoorbeeld in de vakantie)!

MEDEDELINGEN

Groep 1/2
Alle ouders bedankt, het was een super
leuke sportdag!

Vakanties en vrije
dagen schooljaar 20172018.
Herfstvakantie:
21-10-17 t/m 29-10-17
Kerstvakantie:
22-12-17: alle kinderen om
12:15 uur vrij.
23-12-17 t/m 07-01-18
Voorjaarsvakantie:
24-02-18 t/m 04-03-18
Goede vrijdag: 30-03-2018
2E Paasdag: 02-04-2018
Meivakantie:
28-04-18 t/m 13-05-18
Pinksteren: 21-05-18
Zomervakantie:
20-07-18 alle kinderen om
12.15 uur vrij.
22-07-18 t/m 02-09-18
Studiedagen (leerlingen vrij):
6-12-17
23-02-18
03-04-18
02-07-18

JUFFENDAG FOTO’S

Groep 3/4
De juffendag van afgelopen vrijdag was
een zeer geslaagde dag! De kinderen
hebben heerlijk gespeeld in de speeltuin
en het weer zat goed mee! Ook de juffen
zijn goed verwend met een doosje vol
geluk! Een heel mooi doosje met daarin
lieve briefjes van alle kinderen. Daarnaast
nog meer cadeaus. Het kon niet op!
Hartelijk dank hiervoor!
Het schooljaar is nu bijna om! Wat
hebben we een goed jaar gehad met
deze fijne groep! De kinderen hebben
hard gewerkt, veel geleerd en heel goed
hun best gedaan het afgelopen jaar. Wij
zijn supertrots op alle kinderen en gaan
jullie zeker missen!

Groep 5/6
Juffendag was een feestje
 Met elkaar zwemmen,
spelen, lekker eten/
drinken. Alle ouders die
beschikbaar waren om te
rijden naar het
Haarlemmermeersebos
bedankt voor uw hulp! En
natuurlijk voor het
verzorgen van de hapjes
en drankjes deze ochtend.
Alle kinderen van groep 5/6
hebben dit schooljaar
ontzettend hard gewerkt en
samen gezorgd voor een
fijne sfeer in de klas, daar
kunnen jullie trots op zijn!

Groep 6/7
De kinderen van groep 7 hebben hun voorlopige advies gekregen.
Dat was wel even spannend voor de meeste kinderen.
Na een korte uitleg van de juf waarin de resultaten van de entreetoets en
de Cito leerlingvolgsysteem toetsen naast elkaar werden gelegd, kregen
ze allemaal te horen wat het voorlopig advies is geworden.
We hebben allemaal trotse ouders en kinderen gezien tijdens de
gesprekken.
Ook wij zijn heel trots op de kinderen van groep 7, maar ook zeker op de
kinderen van groep 6 want er is dit jaar erg veel geleerd en de kinderen
hebben keihard gewerkt. Nu nog even 2 weken volhouden en dan gaan
we allemaal genieten van een welverdiende vakantie.
Groep 8
Afgelopen vrijdag hebben wij genoten van een leuke, gezellige en mooie
Juffendag. Nu gaan we de laatste twee weken in. En dat betekent heel
hard werken aan de musical. Het podium is er al klaar voor.
Met dank aan Henk (opa van Latisha en Tyrone) en Justine (moeder van
Olivia). Het ziet er echt fantastisch uit!
Eerst gaan op 17 juli 5 kinderen van groep 8 (Jesse, Isa, Lee-Ann, Mirthe
en Juliette) mee naar de officiële opening van het MH17 monument. Zij
zullen begeleid worden door juf Lianne en juf Saskia.
Op 19 juli is het dan zover, de afscheidsavond van groep 8. We kijken er
erg naar uit en hebben er heel erg veel zin in.
Donderdag 20 juli mogen de kinderen van groep acht een uurtje later
beginnen voordat we lekker gaan bakken op broodjes-bak-dag!
Wat een leuke, spannende en gezellige dingen staan er nog in de
planning. Met een lach en misschien met een traan nemen we
langzamerhand toch echt afscheid van elkaar.

