Jaargang 2017-2018

Nr.: 2

Datum: 16-10-2017

Beste ouder(s) / verzorger(s),

AGENDA
19 oktober:
Algemene ouderavond
19.30 – 21.15 uur.
23 t/m 27 oktober:
HERFSTVAKANTIE
3 november:
Inloopochtend
8.45-9.15 uur.
Weeksluiting groep 7/8
6 november:
Deze week Cito toetsen B8,
alleen groep 8 neemt deze
toetsen af.
16 november:
Sint versier avond
19.30-21.30 uur.
20 november:
Column 3

We zijn inmiddels zes weken van start gegaan in dit nieuwe schooljaar.
Leerkrachten en kinderen zijn wederom enthousiast aan dit nieuwe
schooljaar begonnen. We hebben een enorme leuke opening van de
Kinderboekenweek gehad met als thema: Gruwelijk eng! Dat hebben we
geweten. Alle kinderen waren monsterlijk en eng verkleed naar school
gekomen. Zij hebben in de hal gedanst op het lied van ‘Kinderen voor
Kinderen’. Traditiegetrouw hebben de kinderen voor de klas twee fijne
voorleesboeken gekregen.
Zoals u weet, heeft De Waterwolf een schoolfruitbeleid. De kinderen op De
Waterwolf nemen dagelijks een stukje groente of fruit mee naar school.
Vanaf november doet onze school mee met het EU Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groente en fruit. We zien in het EUSchoolfruitprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de
leerlingen voor nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk eten in de klas
van groente en fruit is een effectieve, en vooral een gezellige manier om ze
daarbij te helpen. We zijn dit jaar wederom ingeloot voor deelname aan het
schoolfruitproject. Vanaf 13 november krijgen de kinderen drie dagen per
week een stukje groente of fruit op school. Dit zal zijn op de: woensdag, de
donderdag en de vrijdag. In april zal dit project weer stoppen.
Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos.
Directeur.

Informatieavond VO groep 8
19.30-20.30 uur.

Vanuit de interne begeleiding
Samenwerking tussen school en ouders vinden wij belangrijk. Hoe zorgen
wij dat de kinderen allemaal op hun eigen niveau groeien en ontwikkelen?
Dit is een intensief proces en iets wat wij als school niet alleen kunnen.
Samen kunnen we kijken waar de behoeftes van een kind liggen en hoe wij
hier zo goed mogelijk op aan kunnen sluiten. Dit doen we door met elkaar in
gesprek te gaan over uw kind en te onderzoeken waar (eventueel) extra
ondersteuning nodig is. Op de Waterwolf vinden we het van belang, dat
kinderen zelf betrokken worden bij deze ontwikkelingen. Kinderen zijn vaak
prima in staat om aan te geven wat ze nodig hebben. Het kan dus zijn dat
de leerkracht vraagt of uw kind aan kan sluiten bij deze gesprekken.
Als team zijn wij bezig om te onderzoeken hoe wij dit structureel vorm
kunnen gaan geven op de Waterwolf. Hoe willen wij de kind-ouderleerkracht gesprekken in gaan zetten in de school? Komend jaar zullen wij
hier ons verder over buigen. Het streven is om in het schooljaar 2018-2019
hiermee van start te gaan. Wij houden u op de hoogte!

Even voorstellen

VERJAARDAGEN

Oktober
17
Kayleigh Kalshoven
19
Quincy van Groen
26
Isabelle Hoogerland
November
1
Anne Roos
2
Megan Roels
4
Set Jansz
6
Marten Groenhout
7
Mercè Jansen
13
Mas Lanser
20
Lidewij Hendriks

Geachte ouders, verzorgers en leerlingen van de Waterwolf,
Mijn naam is Lesley Wenting en ik ben de nieuwe (stage) meester van
groep 6/7! Een aantal van jullie hebben mij misschien al eens gezien en/of
ontmoet in de deuropening van ons klaslokaal, wachtend op de kinderen.
Ik ben 23 jaar en ik woon in Spaarndam. Begin september startte ik met de
PABO aan de Hogeschool InHolland in Haarlem. Naast mijn studie heb ik
ook nog een bijbaan en probeer ik eigenlijk zo veel mogelijk bezig te zijn. Ik
heb interesse in films, muziek, entertainment en dans. Binnen het lesgeven
houd ik erg van een grapje en leren op een leuke manier. Maar wat ik het
allerbelangrijkste vind is dat ik graag iets zou willen meegeven aan de
kinderen.
Donderdag 21 september ben ik begonnen met mijn stage in de
combinatieklas van juf Stephanie en meester Niels waar ik tot eind
december elke donderdag aanwezig zal zijn. Af en toe ben ik er zelfs ook
een hele week, zoals afgelopen week (week 39) én in week 50. Dat vind ik
hartstikke leuk want deze groep is heel gezellig en de sfeer is top!
Mocht u nieuwsgierig naar mij zijn dan ben ik altijd even in voor een praatje
in de ochtend voordat de les begint, ik kijk er namelijk ook naar uit om
nader kennis met u te maken!
Met vriendelijke groeten,
Meester Lesley
Groep 6/7

WELKOM!

Oktober
18
Rhodé Schuiten
31
Liv van Rennes

Zorgoverleg

Ziekmelden

Meerdere malen per jaar vindt er op
alle scholen in de
Haarlemmermeer, dus ook op onze
school, overleg plaats tussen de
intern begeleider(s), de
schoolcoach van Altra en de
jeugdverpleegkundige van de GGD.
Het doel van dit overleg is
vroegtijdige signalering en aanpak
van problemen bij leerlingen. Alle
leerlingen waar zorgen over zijn
kunnen ter consultatie in dit overleg
worden ingebracht. Indien er
vervolgstappen nodig zijn dan wordt
u daar als ouder(s) vanzelfsprekend
van op de hoogte gebracht. Ook
leerlingen die net een
schoolwisseling achter de rug
hebben worden mogelijk in het
zorgoverleg besproken. Mocht u
hier bezwaar tegen hebben dan
kunt u dit kenbaar maken bij de
directie.

Als uw kind ziek blijkt te zijn, is het
de bedoeling dat u ons dit, via een
telefoontje laat weten tussen: 8.15
uur en 8.30 uur. Mocht uw kind
langer ziek zijn, dan ontvangen wij
graag dagelijks een bericht van u.
De zorg voor uw kind nemen wij
heel serieus. We willen weten hoe
het met uw kind gaat. Daarnaast
gaan er kinderen zelfstandig naar
school. De ouders en De Waterwolf
hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid in het feit dat
uw kind veilig aankomt op school.
We rekenen op uw begrip.

FOTO’S
Groep 1/2.

Groep 1/2
Afgelopen donderdag zijn de
peuters van Robinson komen
spelen bij ons op het plein.
Dit om het samen spelen te
bevorderen en het gebruik van ons
mooie plein te optimaliseren, ook is
de overgang naar de basisschool
zo misschien iets minder groot.
Het was heel gezellig en volgende
week komen ze gewoon nog een
keer spelen.
We zijn aan het werk met het
thema “gruwelijk eng” en de
kinderen hebben bedacht dat de
letter gggg daarbij hoort. Let op het
gaat om de klank! We hebben
monsters gemaakt met ecoline en
tanden van een monster geteld.

Groep 3
De Kinderboekenweek was een
succes in groep 3! Woensdag 4
oktober was de opening. Die dag
zaten er geen gewone kinderen in
de klas, maar waren er heksen,
spoken, draken, vleermuizen,
spidermans, vampiers en
skeletten. Echt ‘gruwelijk eng’! Ook
kregen we die dag bezoek van
twee brandweervrouwen, die
samen een boek hebben gemaakt.
Dit was heel leuk. Verder hebben
we veel griezelige boeken gelezen
en ook enge monsters getekend.
In de gang voor ons lokaal kunt u
deze tekeningen bewonderen.

Groep 4/5

Groep 4/5
Groep 7/8

Groep 6/7

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

Groep 6/7 is nu inmiddels 5 weken
hard aan de slag met taal, rekenen
en spelling, maar ook met de
zaakvakken! We hebben geleerd
over de Prehistorie en de
ontdekkingsreizen en met
aardrijkskunde kennen wij alle
provincies al met hun hoofdsteden.
Groep 7 kan vast alle West
Europese landen vertellen! Creatief
zijn wij ook. Zo hangen er allemaal
vleermuizen aan de muur voor de
Kinderboekenweek. Deze werd
afgesloten met een boekenmarkt. Er
waren veel kinderen uit onze groep
die hun boeken wel wilden
verkopen. Super!

Tijdens de Kinderboekenweek
kregen wij bezoek in de klas.
Brandweervrouw en
kinderboekenschrijfster Sharon
Wunsch en illustratrice Martine
Brand kwamen het gloednieuwe
kinderboek 'Brandee het
brandweermeisje' presenteren.
Daarnaast zijn we begonnen met
het duo- en tutor lezen.
Gemotiveerd en met veel plezier
samen lezen! Neemt u een kijkje
op de website voor meer foto's.
Groep 7/8
Ook bij ons in de klas stond deze
week de Kinderboekenweek
centraal. Bij de opening hebben we
hele leuke boeken gekregen. Een
verzameling van drie Kippenvel
boeken in één boek! En een
informatieboek met daarin allerlei
weetjes over het lichaam. Onze
‘gruwelijk enge’ knutsels zijn ook
aardig goed gelukt! De skeletten
zijn gemaakt vanuit de naam van
de kinderen. Kunt u het lezen?

UITNODIGING Interactieve sessie op 19 oktober
Beste ouder(s)/verzorger(s),
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 basisschool 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 op
19 oktober gecombineerd met de ouderavond. We starten om 19.30 uur en
eindigen om 21.15 uur.
De interactieve sessie is gebaseerd op de World Café methodiek. Een dialoog
over vragen als:
“Wat is er nodig om ieder kind te laten stralen?”, “Hoe kunnen we
ouderbetrokkenheid vergroten?" en "Hoe bouwen we samen de ideale
basisschool”.
De methodiek is 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?
Geef u dan op vóór woensdag 18 oktober op via de onderstaande link!
Aanmelden ouderavond & interactieve sessie op 19 oktober 2017.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEQCDgGh9tBP1k76MuNG00Dzf
nGFaTb8eQMruwQBvBO_8ekg/viewform
Hartelijke groeten,
De MR Waterwolf

