Jaargang 2017-2018

Nr.: 4

Datum: 18-12-2017

Beste ouder(s) / verzorger(s),

AGENDA
18 december:
Kerststukjes maken.
19 december:
Groep 7/8 gaat op bezoek
bij Haarlem College
20 december:
Kerstdiner 17.30-18.30 uur.
Glühwein en chocomelk
voor de ouders van 18.3019.15 uur.
22 december:
Alle leerlingen om 12.15 uur
vrij!

Op dinsdag 5 december hadden wij de grote eer om Sinterklaas en zijn
pieten te mogen verwelkomen op De Waterwolf. Alle leerlingen zongen Sint
uit volle borst toe. Het allermooist zijn toch ieder jaar opnieuw de ‘stralende’
koppies van alle kinderen als Sint met zijn pieten aankomen en bij hen in de
klassen zijn. Dat is echt genieten! Nu stevenen we af op Kerst met weer
een hele andere sfeer. Het hoogtepunt is daarbij het kersdiner. In deze
Column zult u verdere informatie hierover aantreffen. Op vrijdag 22
december zal de school haar deuren om 12.15 uur sluiten en kan iedereen
genieten van een heerlijke vakantie. Namens het team wens ik u alvast een
sfeervolle en gezellige tijd toe. Wij zien elkaar weer op maandag 8 januari
2018.
Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos.
Directeur.

23 december t/m 7 januari:
Kerstvakantie.
In de week van 8 januari:
Advies gesprekken groep 8.
Rooster is gemaild!
9 januari:
Meester Niels voor groep
7/8, juf Lianne
compensatiedag.

Anti-pestcoördinator

Kerstdiner 20 december.

Naast leerkracht van groep 3
ben ik ook de antipestcoördinator van de
Waterwolf. Dit houdt in dat ik
mij bezighoud met alle zaken
omtrent pesten. Ik ben voor
ouders en kinderen een
aanspreekpunt op dit
onderwerp wanneer er
behoefte is om verder te
praten. De eigen leerkracht blijft
altijd een eerste
aanspreekpunt.

De kinderen worden om 17:30 uur op
school verwacht. De ouders zijn van
harte welkom om sfeer te komen
proeven tot 17:40 uur. De kinderen
gaan vervolgens genieten van een
heerlijk kerstdiner en hebben
aansluitend een “kerst” weeksluiting.
Om 19:15 uur kunt u uw kind weer
ophalen in de klas.
De Ouderraad verzorgt van 18:30 tot
19:15 uur voor alle ouders een
gezellige kraam op het schoolplein met
glühwein en warme chocolademelk.
We hopen op een fantastisch
kerstfeest!

Verder coördineer ik het antipest protocol van de
kanjertraining wat wij gebruiken
op de Waterwolf.
Juf Petra

Dank!
Het Sinterklaasfeest werd mede
mogelijk gemaakt door de inzet van de
ouderraad en de leerkrachten. Grote
dank aan allen die, zijn/haar ‘pepernoot’
hieraan heeft bijgedragen!

Vanuit de interne begeleiding

VERJAARDAGEN
December
19
21
28
31

Megan Dekker
L'oreal Auguste
Alexia Nagy
Alyssa Buis

Januari
6
6
7
9

Lars Boon
Sven Boon
Angelique Robeerst
Fenna Olgun

Op school werken we volgens het dyslexie protocol. Dit houdt in dat we bij
de kleuters al kijken naar de risicofactoren. Hiervoor gebruiken we een
checklist die hoort bij het protocol leesproblemen en dyslexie. Daarnaast
nemen wij de kinderen van groep 2 een aantal mondelinge toetsjes af,
waaronder kleuren benoemen en de eerste klank van een woord
benoemen.
Vanaf groep 3 gebruiken we de toetsen van Cito en de methode veilig leren
lezen om te kijken of er achterstanden op leesgebied ontstaan en welke
extra hulp we in moeten zetten om een kind zo goed mogelijk te helpen. In
de meeste gevallen helpt dit voldoende, maar soms wil het lezen niet goed
op gang komen. Wanneer het lezen niet goed op gang komt nodigen wij
ouders uit en gaan met elkaar in gesprek over de te nemen stappen. Dit
doen we in overleg en de ouders hebben zelf ook altijd een belangrijke rol
hierin. Bij dyslexie moet er altijd sprake zijn van hardnekkigheid. Dat wil
zeggen dat er ondanks extra oefenen nog steeds geen of in ieder geval te
weinig vooruitgang is. Dit kan alleen wanneer er zowel op school als thuis
veel extra tijd is gestopt in het lezen.
Indien het lezen halverwege groep 4 nog steeds niet voldoende is dan kan
er eventueel een aanvraag gedaan worden voor vervolgonderzoek. Dit gaat
dan alleen om kinderen die al vanaf groep 3 bij de 20% onvoldoende
scorende leerlingen horen.
Als er zorgen zijn omtrent de leesontwikkeling van uw kind dan zal de
leerkracht hier altijd contact met u over hebben. Bent u benieuwd naar
meer informatie over dit onderwerp dan heeft www.balansdigitaal.nl een
hele duidelijke website met veel informatie. Balans digitaal is een
oudervereniging voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en of
gedrag. Ilona Lourenburg.

WELKOM!

December
21

Logan Barker

ICT
De Waterwolf gaat van ICT steeds meer een speurpunt maken en
het komende schooljaar gaat u er als ouder ook steeds meer van merken.
Zo hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 een lessencyclus gekregen van
Mediawijsheid. Groep 5 kreeg een Donald Duck met allerlei oefeningen op
het gebied van mobiel telefoongebruik en cyberpesten en de
kinderen groep 6 t/m 8 mogen zich inmiddels al echte programmeurs
noemen , want zij kregen programmeer-les via de website
www.codekinderen.nl
Dat wij talenten hebben, bewezen de kinderen des te meer door erg ver te
komen in het programmeerprogramma Ko de Kraker. Vanaf januari zullen
wij ook aandacht besteden tijdens het circuit aan Scratch voor het
programmeren en het geven van lessen Word en PowerPoint!
Nog leuker wordt dit natuurlijk met meer laptops op school en ook hierbij
goed nieuws. De school gaat begin 2018 flink investeren in Chromebooks
voor elke klas! Ook bij de zaakvakken zullen de kinderen van deze snelle
laptops gebruik mogen maken voor het maken van een mooi project over
geschiedenis of aardrijkskunde.
Met vriendelijke groet,
Niels Boersma

MEDEDELINGEN
21/22 december:
De laatste twee dagen voor
de kerstvakantie is het team
altijd druk bezig met het
opruimen van de
kerstversiering en om het
lokaal weer vakantie klaar te
maken.
Vindt u het leuk om het
team hier een handje bij te
helpen, dan kunt u dit
doorgeven bij de leerkracht
van uw kind(eren).

Groep 1/2
De kinderen hebben genoten van een fantastisch Sinterklaasfestijn, met
heel veel afwisselende activiteiten. Ook heeft Sinterklaas ons erg verwend
met mooie cadeaus. Het volgende thema is KERST, wat een mooie
afsluiting van het jaar is.

Groep 4/5

Groep 3

Voordat Sinterklaas en de Pieten
op 5 december langskwamen in
groep 4/5 is er mooi geknutseld,
heerlijk gebakken (pepernoten) en
prachtig de speculaaspop versierd.
Alle ouders bedankt voor jullie hulp
in de klas! De foto's staan op de
website. De laatste schoolweek
van dit jaar is in zicht, knap dat alle
kinderen nog zo hard aan het
werken zijn.

Nagenietend van een heerlijke
Sint periode maken we ons al
weer op voor Kerstmis.
We hebben pepernoten
gebakken, speculaaspoppen
versierd, Sint journaal gekeken, in
het grote boek geschreven, in de
Sint hoek gespeeld en gewerkt,
heel veel geknutseld, getekend en
gekleurd, Sint spelletjes gespeeld
op het kiesbord, werkjes gemaakt
van Sint en piet, pietengym,
schoentjes gezet en natuurlijk een
hele leuke dag gehad op 5
December.
Foto’s staan inmiddels allemaal
op de website.

Groep 6/7
Wat een creativiteit in deze klas met de surprises!
Wij hebben van het Sinterklaasfeest genoten en we hebben van alle
kinderen foto's gemaakt terwijl zij hun surprises uitpakten en deze staan
inmiddels ook op de website.
De komende 2 weken zijn wij druk bezig met Kerstknutsels en Kerstliedjes
in de klas. Natuurlijk wordt er ook nog heel hard gewerkt in groep 6/7. Zo
is groep 6 net begonnen met het leren van breuken en het optellen van
kassabonnen en kennen zij inmiddels alle plaatsen van Friesland,
Groningen en Drenthe! Groep 7 kan alle Noord- Europese landen
aanwijzen op de kaart en hebben inmiddels geleerd hoe je staartdelingen
moet uitrekenen. Best pittig maar oh zo leuk en handig!
Groep 7/8
OBS De Waterwolf
Zijdewinde 38
2141 VB Vijfhuizen
023-5581443
Email:
saskiadevos@obswaterwolf.nl

Wat een drukke maar gezellige maand is december! HALT is bij ons langs
geweest om ons voor te lichten hoe goed en veilig om te gaan met
vuurwerk. Maar ook over alle andere gevaren rond de feestdagen.
Onze leerlingenraad (Mack, Azzedine en Ella) zijn druk bezig geweest met
Kanjer in onze school. Ze hebben zelfs een les gegeven aan hun eigen
groep! En natuurlijk hebben we Sinterklaas gevierd in de klas. Wat een
supermooie surprises zijn er gemaakt. En wat hebben we het leuk gehad.
Foto’s van deze en andere activiteiten zijn terug te vinden op de
groepspagina van groep 7/8 op www.obsdewaterwolf.nl

