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Beste ouder(s)/verzorger(s),

AGENDA
Maart
21-03 SOPOH open dag.
Schoolvoetbal: groep 3/4
23-03 Weeksluiting
groep 7/8.
26-03 Inloopochtend
8:45-9:15.
28-03 Schoolvoetbal:
groep 7/8
29-03 Paasontbijt!
Rapport mee!
30-03 Goede vrijdag – vrij.
April
02-04 2e Paasdag – vrij.
03-04 SOPOH studiedag –
kinderen vrij.
04-04 Schoolvoetbal:
groep 5/6
06-04 Weeksluiting
groep 6/7.
09-04 Rapport gesprekken
13-04 Inloopochtend
08:45–09:15.
Weeksluiting groep
4/5.
16-04 Column 8.
17+18 IEP EINDTOETS
GROEP 8.
20-04 Sportdag/
Koningsspelen.

We hebben de Cito periode achter de rug en hebben als afsluiting hiervan
met alle kinderen een mooi feestje gevierd. De kinderen hebben genoten
van een spelletjesmiddag, onder het genot van een lekker hapje en een
drankje. Op de studiedag van 23 februari hebben wij de opbrengsten
besproken met het team. De Waterwolf gaat voor kwalitatief goed
onderwijs. We willen op alle vlakken het beste halen uit ieder kind! We
kunnen dan ook trots zijn op onze leerlingen en ik ben ook zeker trots op
het team. Het harde werken is beloond! We hebben prachtige resultaten
geboekt. Dit geeft de burger moed! Ook op ICT-gebied willen wij als
school niet achter blijven. We hebben binnenkort 25 ‘Chrome Books’ in
huis. De software met betrekking tot de vakgebieden wordt hierop
geïnstalleerd zodat we nog gerichter kunnen inzetten op het geven van
goed onderwijs. In juni nemen wij de beslissing welke nieuwe taalmethode
wij gaan inzetten op school. We blijven vernieuwen en ons zelf kritische
vragen stellen hoe wij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen afstemmen
op onze kinderen!
Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos
Directeur.
Circuit op De Waterwolf

Paasontbijt.

Voor de groepen 5 t/m 8 vindt er op de
vrijdagmiddag een (handenarbeid)
circuit plaats. Op onze school is de
betrokkenheid van ouders groot op
velerlei gebied. Dit is prachtig en wordt
enorm gewaardeerd! We willen aan u
vragen of u een bepaalde expertise of
hobby heeft die u zou willen delen met
de kinderen.
We vragen aan u, als ouder/verzorger,
om een gastles te verzorgen aan een
groep kinderen. Denk daarbij ‘out of
the box’. Dit kan zijn op het gebied van
het geven van een sportles, een
kookles, een proefjesles, iets vertellen
met betrekking tot uw vak of een
hobby waar u razend enthousiast over
bent. Wilt u uw kennis of interesse met
ons delen? Neemt u dan contact op
met de groepsleerkracht van uw
kind(eren).

Op donderdagochtend 29
maart is het Paasontbijt op
school. De informatie hierover
ontvangt u vandaag via de email. Alle kinderen mogen in
pyjama naar school. De
schooltijden voor deze dag
blijven hetzelfde.

Alvast heel hartelijk dank!

Er komt weer een leuk en
gezellig programma voor deze
ochtend!

Vanuit de IB: De Entreetoets

VERJAARDAGEN
Maart
19
Ilse van den Berg
23
Rashaan Sewrutton
24
Liv Meijer
April
1
2
3
5
7

13
27

Kai Lan Lucassen
Ella Marsman
Thijs Kemperman
Samuel Mulyana
Azzedine
Benhachem
Elharrouni
Duco Lammens
Naoufel Aazzouz

MEDEDELINGEN
Facebook en website
Op De Waterwolf besteden
wij veel aandacht op het
gebied van kennis en
culturele vorming. We delen
deze mooie momenten op
onze groepspagina’s van de
website en op de
facebookpagina van De
Waterwolf. Het zou leuk zijn
als u eens een kijkje neemt!
Natuurlijk waarderen wij het
als u ons ook ‘liked’.
https://www.obswaterwolf.nl
https://www.facebook.com/
Obs-De-Waterwolf201835880163271/

De Entreetoets is een toets die door
Cito is ontwikkeld en die onderdeel
uitmaakt van het
leerlingvolgsysteem. De Entreetoets
nemen wij op de Waterwolf af in
groep 7 en deze wordt gebruikt bij
het vormen van het voorlopig en
eindadvies van de leerlingen.
De Entreetoets bestaat uit taken
voor taal en rekenen. Om de
kinderen alvast kennis te laten
maken met de Entreetoets krijgen ze
een aantal dagen voor de
daadwerkelijke afname een
kennismakingsboekje. De
Entreetoets bestaat enkel uit
meerkeuzevragen. De vragen gaan
over de leerstof die de leerlingen
gehad hebben in het basisonderwijs.
Voor de kinderen die een dyslexie
verklaring hebben is er een
aangepaste versie beschikbaar.
De afname van de toets op de
Waterwolf staat dit jaar gepland voor
22 mei t/m 25 mei. De week hiervoor
gaan de kinderen het
kennismakingsboekje maken. De
ouders van de kinderen van groep 7
ontvangen een aantal weken voor
de toets nog een folder met
informatie over de toets en de
afname. In juli zullen de leerkrachten
van de leerlingen uit groep 7 een
voorlopig advies uitbrengen. Dit
voorlopige advies is gebaseerd op
de leerlingvolgsysteem toetsen, de
Entreetoets en de werkhouding en
inzet van de leerlingen in de klas.

GGDFlits Doe mee met de
Kindermonitor
Op 8 maart kreeg een grote
groep ouders in de regio
Kennemerland een uitnodiging
voor de Kindermonitor. Dit is een
groot onderzoek van GGD en
JGZ Kennemerland naar de
gezondheid, welzijn en leefstijl
van 0 t/m 11-jarige kinderen.
Bent u ook uitgenodigd? Vul dan
de online vragenlijst in.
De vragen gaan over
gezondheid, beweging, voeding,
pesten, opvoeding en meer. Om
een zo betrouwbaar mogelijk
beeld te krijgen van de kinderen
in de regio is het belangrijk dat
zoveel mogelijk ouders mee
doen. Gemeenten, scholen en
jeugdorganisaties kunnen met de
resultaten van het onderzoek
beter bepalen of er andere
activiteiten of voorzieningen
nodig zijn. Bijvoorbeeld meer
speelplekken in de buurt of extra
opvoedspreekuren. Kijk hier voor
meer informatie en een kort
filmpje over het onderzoek op de
website van de GGD.

Staken.
Op woensdag 14 maart zijn wij met het voltallige woensdagteam gaan
staken in Amsterdam! We waren niet de enigen, want al snel zagen wij
collega's van andere scholen. Vanuit de Stopera hebben wij een mars
gelopen dwars door de stad naar het Museumplein; onderweg fluitend,
klappend en zingend.
Wij staakten voor een verlaging
van de werkdruk en meer salaris.
Ons beroep moet aantrekkelijker
worden gemaakt, zodat meer
mensen voor dit prachtige beroep
gaan kiezen. Wij waren onder de
indruk van de opkomst van 20.000
collega's. Natuurlijk hopen wij dat
onderwijsminister Slob dit signaal
oppikt!

FOTO’S
Groep 2/3

Groep 1/2.

Groep 2/3

Deze week staat het cijfer vijf
centraal in groep 1/2.
We tellen, we schrijven met
scheerschuim en doen
verschillende rekenspelletjes.

Na de voorjaarsvakantie zitten er
geen 18 kinderen in de groep,
maar 26! De kinderen van groep 2
zijn er bijgekomen en samen
vormen wij nu groep 2/3. Dit
vinden wij allemaal heel gezellig!
De eerste week begon meteen
goed. De kinderen van groep 3 zijn
naar het Gemaal in Cruquius
geweest, waar zij hebben geleerd
over de drooglegging van de
Haarlemmermeer. Groep 2 is op
bezoek geweest in de openbare
bibliotheek in Hoofddorp Floriande,
wat ook een succes was!

Ook zijn we aan het werk met het
thema lente/Pasen. De klas komt al
helemaal in lente sfeer.

Groep 6/7
Groep 4/5

Groep 4/5
Illustratrice Charlotte Dematons
kwam bij ons op bezoek. Prachtige
tekeningen heeft zij voor de klas
gemaakt en ook bijzondere
verhalen verteld. Met hulp van veel
ouders hebben wij een actief
museumbezoek gehad in het
Historisch Museum
Haarlemmermeer. Op allerlei
locaties in het museum (zoals
Schiphol en de boerderij) kregen
we te maken met verschillend
weer, van zonneschijn tot onweer.

Groep 6/7 is de laatste weken
bezig geweest met cultuur. Zo
bezochten wij het Teylers museum
en leerden daar van alles over
zwaartekracht, de Tesla uitvinding
en elektriciteit. De groep kreeg een
enorm compliment over hun ijver
en gedrag!
Vlak daarna brachten wij ook een
bezoek aan Pier K. Hier hebben wij
zelf modelvliegtuigjes gemaakt.
Wat was dat leuk zeg! De foto is
hier genomen.

De boekbesprekingen worden
binnenkort gehouden door groep 5,
succes met voorbereiden!
Groep 7/8

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

Groep 7/8 heeft hetzelfde programma
gevolgd als groep 6/7. Ook wij hebben
een fantastisch bezoek gebracht aan
het Teylers museum. Hier hebben we
ons mogen verwonderen over alles
wat met elektriciteit te maken heeft.
Van een oude magneet tot de Tesla
wisselstroomgenerator. Ook hebben
we zelf proefjes mogen doen met
elektriciteit, kracht, licht en geluid.
Afgelopen maandag hebben we een workshop bij Pier K gehad, en hebben
we supergave vliegtuigjes gemaakt! Kijk voor alle foto’s van deze twee
activiteiten op onze website of op facebook!

