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Beste ouder(s) / verzorger(s),

AGENDA
April
27-04 Koningsdag – vrij.
30-04 t/m 11-05
Meivakantie!
Mei
14-05 Projectweek:
godsdienst.
16,17 en 18-05 groep 7
Oefenen entreetoets.
21-05 Pinksteren – vrij.
22 t/m 25-05 groep 7
Afname entreetoets.
25-05 Weeksluiting
groep 2/3.
28-05 Column 9.
30-05 Schoolfotograaf!
Juni
01-06 Weeksluiting
Groep 1/2.
04-06 Schoolreis gr 1 t/m 6.
6 t/m 8-06 Kamp gr 7/8.

We kijken met elkaar terug op een leuke en leerzame periode. De kinderen
hebben genoten van een heerlijk paasontbijt en het sportieve evenement
rondom de Koningsspelen op school. Naast deze bijzonder gezellige
evenementen, het ontwikkelen van cognitieve en sociale vaardigheden
neemt cultuuronderwijs een belangrijke plaats in op De Waterwolf. Wij zijn
als school van mening dat cultuuronderwijs kinderen uitdaagt om een
creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Stephanie Bol,
leerkracht van groep 6/7, is de cultuur coördinator bij ons op school. Zij
levert de input voor ons kunst- en cultuuronderwijs. De afgelopen periode
hebben verschillende groepen musea bezocht en workshops gevolgd,
zoals het Mad Science project, de workshop bij Pier K, het bezoek aan het
Teylersmuseum en aan het Historisch museum. Daarnaast zijn de
kinderen van de onderbouw naar de bibliotheek in Hoofddorp geweest en
hebben de kleuters de boerderij bezocht van een leerling uit de klas.
Dankzij de grote ouderbetrokkenheid en de vele hulp die wij hierbij krijgen
zijn dit soort uitjes mogelijk op De Waterwolf. Ik wens u alvast een fijne
meivakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos. Directeur.
Project: wereldgodsdiensten
De komende periode gaan wij van start met een project op het gebied
van levensbeschouwing. Verschillende wereldgodsdiensten zullen hierbij
centraal staan. Het unieke karakter van openbaar onderwijs is het
uitgangspunt van gelijkwaardigheid van alle mensen en alle
levensbeschouwingen. De kernwaarden ‘iedereen is welkom’ en
‘wederzijds respect’ zijn een uitwerking van deze gelijkwaardigheid. De
openbare basisschool is bij uitstek een plek om met elkaar het gesprek
aan te gaan. Onze doelen van levensbeschouwelijke vorming zijn:
 Leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de
Nederlandse, multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen
en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen
van mensen.
 Leerlingen maken kennis met verschillende achtergronden en
culturen van leeftijdgenoten
 Leerlingen leren denken, dialoog voeren, samenwerken, inleven en
verwonderen met betrekking tot levensbeschouwelijke
vraagstukken.
 Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich in verhalen, rituelen en
symbolen te verdiepen.
Het project vindt plaats van in de week van 14 mei. Het project wordt
afgesloten op 23 mei van 12.00 uur tot 12.30 uur. U bent als
ouders/verzorgers van harte welkom om een kijkje in de klassen te nemen.
Wilt u een bijdrage leveren om als gastspreker op te treden, neem dan
even contact op met de groepsleerkracht van uw kind.

GGD-Flits Pesten

VERJAARDAGEN
April
27
Naoufel Aazzouz
Mei
1
4
10
13
14
16
16
27

Bram van Rennes
Lars Olsthoorn
Imani Sewrutton
Duco Westerhuijs
Siem van Dalen
Pip Keesman
Milan Olsthoorn
Roek Lanser

Hulpouders in de bieb.

Schoolvoetbal

19 april was het de dag tegen pesten. Pesten komt veel voor. In Nederland
wordt één op de vijf kinderen gepest of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel
kinderen als ‘meeloper’ betrokken bij pesten. Kinderen die worden gepest
krijgen vaak last van klachten zoals slapeloosheid, buikpijn, hoofdpijn, en
bedplassen.
Maakt u zich zorgen over pesten? Het is altijd mogelijk een afspraak te
maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school
van uw kind. Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur.
En tussen 13.00 – 17.00 uur.

Vanuit de IB.
Zoals u wellicht weet hebben we op school een dyslexie protocol. In dit
protocol hebben we omschreven hoe wij op de Waterwolf omgaan met
kinderen waarbij een vermoeden is van dyslexie. Welke stappen nemen we
en hoe lang duurt het om vast te kunnen stellen dat er sprake is van
dyslexie. Op dit moment werken we op de Waterwolf ook met het boek
“Ernstige rekenproblemen en dyscalculie”. Vanuit dit boek gaan we een
handzaam protocol dyscalculie opstellen voor de Waterwolf. Wat is nu
eigenlijk dyscalculie?
We spreken van dyscalculie wanneer:
* Het kind beschikt over voldoende intelligentie (IQ is minimaal 70)
* Er een verschil is tussen de algemene ontwikkeling van het kind en zijn
rekenwiskundige ontwikkeling
* De achterstand is hardnekkig (ondanks goede begeleiding)
* De problemen zijn ontstaan bij het ontwikkelen van basisvaardigheden
(groep 3) op het gebied van getallen en bewerkingen en hun onderlinge
relaties. Daarnaast beïnvloedt de achterstand de ontwikkeling van andere
rekenvaardigheden
Zo blijven we op de Waterwolf werken aan het verbeteren van ons onderwijs.
Mocht u nog meer willen lezen over dyslexie of dyscalculie ga dan naar
www.balansdigitaal.nl.
Schoolvoetbal.
De kinderen van de groepen 3/4, 5/6 en
7/8 hebben inmiddels hun voetbaltoernooi
in Hoofddorp afgerond. Sportiviteit, plezier
en samenspelen stonden voorop. De
voetballers Tim, Thijs en Mouatassim van
groep 5 en Aimy, Selene, Fenna, Siem,
Rashaan en Julian uit groep 6 stonden
hun mannetje/vrouwtje door alle
wedstrijden te winnen en zodoende
kampioen te worden! Ook de voetballers
uit groep 3 en 4 behaalden 2 keurige
gelijke spelen. Groep 7/8 had de
inhaalwedstrijd op woensdag 11 april,
allebei de teams zijn op de derde plek
geëindigd! Van harte gefeliciteerd
allemaal! Voor de kleutergroepen wordt er
bij DSOV een toernooi georganiseerd op
woensdag 30 mei. Intekenlijsten vindt u bij
de deur van groep 1-2 en het prikbord bij
groep 2-3.

Bieb
De schoolbibliotheek is met
hulp van enthousiaste ouders
en Marit Vercouteren
(leesconsulent bij de
Bibliotheek Haarlemmermeer)
een prettige plek in de school
om op zoek te gaan naar een
boek.
Wij merken dat veel kinderen
op school enthousiast over
boeken praten en het
leesplezier groeit. Een mooie
ontwikkeling waar wij
aandacht aan blijven
besteden.

MEDEDELINGEN
Schoolfruit
In de week van 16 t/m 20
april is het alweer de laatste
week dat De Waterwolf
schoolfruit ontving.Het is de
bedoeling dat de kinderen
dan weer zelf een stukje
groente of fruit meenemen
naar school voor in de
kleine pauze. Beweging en
bewustwording komen aan
bod in de lessen en tijdens
gym. We maken ons sterk
voor een gezonde leefstijl.
Dit willen we bereiken door
elke schooldag in de kleine
pauze een stukje groente of
fruit te eten. Het is dan ook
niet de bedoeling dat
kinderen koek of snoep
nuttigen tijdens de pauzes.

ICT Nieuws
Chromebooks:
De school heeft inmiddels de beschikking over 25 fraaie Chromebooks en
een kast om ze goed in op te bergen. De komende weken gaan wij alle
laptops aansluiten op ons netwerk zodat we ze in de klassen kunnen
gebruiken voor het oefenen van de reken- en taalsoftware, maar ook om
er projecten op te maken van geschiedenis en aardrijkskunde! Alle
Chromebooks gaan met hun tijd mee: zo beschikken ze allen over een
touchscreen en kunnen ze wel 24 uur zonder stroom. De kinderen kunnen
thuis nog steeds inloggen in MOO (Mijn Omgeving Online) met hun
gegevens om ook buiten de schooldeuren te oefenen op de
schoolsoftware! Informatie hierover ontving u al eerder.
Parro App:
Juf Lianne en meester Niels gaan in april een school bezoeken om daar
kennis te maken met de Parro app; een zogenaamde communicatie App
voor ouders/verzorgers, die de communicatie tussen school en ouders
aanzienlijk kan verrijken. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het via de
App inschrijven voor oudergesprekken, het inschrijven voor bijvoorbeeld
sportdagen en schoolreizen en het uitzetten van enquêtes. Meer
informatie hierover volgt in het nieuwe schooljaar.
Inloggen MOO thuis
Vanwege de komst van de Chromebooks is het inloggen veranderd in
MOO, ook voor thuis!
Inloggen gaat nu als volgt: Website is www.moo.nl
Gebruikersnaam: Hele voornaam startend met een hoofdletter dan eerste
letter achternaam met hoofdletter gevolgd door @obswaterwolf.nl. Dus
niet meer @versatel.nl Fictief voorbeeld: Frits Heerema wordt dan
FritsH@obswaterwolf.nl
Het wachtwoord is hetzelfde gebleven.

‘Gouden gedragsregel
van de maand’

‘In de gang
gedragen
we ons net
zoals in de
klas.’

Verkeersexamen
De kinderen uit de beide groepen 7 hebben woensdag 4 april jl.
deelgenomen aan het landelijke theorie Verkeersexamen. Na een halfjaar
volop lessen verkeer gehad te hebben zijn alle kinderen hiervoor
geslaagd! Van harte gefeliciteerd allemaal! Ondertussen zijn ook al alle
fietsen gekeurd voor het examen, dit gebeurde door een echte agent! Ze
zijn er echter nog niet: 25 april doen alle kinderen ook praktijkexamen in
de wijk. Slagen zij daar ook voor dan ontvangen zij een fraai getuigschrift.

FOTO’S
Groep 4/5

Groep 1/2.
Wat is het moeilijk kiezen uit zoveel
mooie, lieve, spannende en
leerzame boeken uit onze
schoolbibliotheek.
De kinderen van groep 1/2 houden
erg veel van lezen en voorlezen.
Elke eerste woensdag van de
maand mogen de kinderen een
boek kiezen en worden hierbij
geholpen door onze bieb-ouders.

Groep 2/3.
Groep 3 is al weer bezig met kern
8 van veilig leren lezen en wat
kunnen ze dat ontzettend goed!
Grote stappen worden er gemaakt
door deze leestijgers.
Wat gezellig dat groep 2 erbij is
gekomen! Samen werken wij aan
het project" Rikki en de moestuin".
We leren van alles over zaaien,
plantjes, aarde, beestjes en
natuurlijk groente en fruit.
Maandag gaan we alles in het echt
bekijken in het tuincentrum en vast
nog veel bijleren.

Groep 4/5
Tijdens de weeksluiting over de Chinese nachtegaal waren de acteer-,
zang- en danstalenten van groep 4/5 goed te zien.
Een les over meten van groep 4 hebben we afgesloten op het schoolplein.
De kinderen hebben samen met groep 5 allerlei voorwerpen en ook elkaar
opgemeten met een meetlint.

Groep 6/7
Groep 6/7 heeft een spetterende
voorstelling gegeven aan de school
en hun ouders/verzorgers over het
boek: Meester Jaap en het
spekkiesmysterie. De kinderen
genoten allemaal zichtbaar van hun
rol en wat kenden ze de teksten
goed!

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

In de klas zijn wij inmiddels
begonnen met spelling- en
taallessen van de methode Staal.
De 2e methode die wij uitproberen.
De kinderen leren bijvoorbeeld wat
een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord
is en hoe zat het ook al weer met
het aangeven van de
persoonsvorm en het onderwerp in
een zin?

Groep 7/8
We zijn weer keihard aan het werk,
groep 8 met de IEP-toets en groep
7 is druk bezig met
voorbereidingen op de entreetoets!
Maar tussen al dat harde werk is
gelukkig ook tijd om heerlijk buiten
te genieten en te werken tijdens de
nationale buitenlesdag. Ook
hebben we al voor het eerst les
gehad met Chromebooks!
Superleuk was dat!

