Obs De Waterkant | Schooljaar 2017-2018 | Nummer 1 | 08-09-2017
Even voorstellen: nieuwe directeur obs De Waterkant
,,Graag wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Jessica
Idsinga, samen met mijn vriend en onze twee dochters woon
ik in Amstelveen.
Dit schooljaar ben ik gestart als directeur van obs De
Waterkant. Een nieuwe baan waar ik heel veel zin in heb.
Het Daltononderwijs, de leerlingen, het team en de
fantastische plek van deze Amsterdamse school maken dat ik er trots op ben
om op De Waterkant te werken.
Sinds 1993 werk ik in het onderwijs. Ik ben begonnen als groepsleerkracht en
later als IB-er. De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt op De Punt in AmsterdamOsdorp. De laatste jaren als adjunct-directeur.
Natuurlijk brengt de stap naar directeur ook nieuwe ervaringen met zich mee.
Bouwien van de Weringh zal daarom de komende periode op de maandag op
school aanwezig zijn, zodat wij samen kunnen zorgdragen voor een goede
overgang.
Ik hoop er samen met u, het team en de kinderen een fijne tijd op de
Waterkant van te maken!”

Ingang van de school
Bij de start van de schooldag komen er veel ouders en kinderen tegelijk de
school in. Het is de bedoeling dat alleen de leerlingen van de groepen 1/2
door de vooringang komen. Alle andere leerlingen mogen via de zijingang
binnenkomen. Dit om te voorkomen dat het te druk wordt bij de
kleuterkapstokken.

Agenda
Maandag 11 september t/m
15 september
Opendagen ASV Bilderdijkpark
Vrijdag 15 september
Start voetbal
Dinsdag 19 september
Algemene ouderavond

Maandag 25 september
t/m vrijdag 29 september
Startgesprekken

Dinsdag 26 september
Start lessen mediawijsheid
groep 5 en 6

Donderdag 28 september
Groepen 1/2 gaan naar Artis

Algemene ouderavond 19 september
In de laatste Nieuwsbrief van het vorige schooljaar
maakten wij u al attent op de algemene ouderavond op
dinsdag 19 september.
Het doel van de avond is om alle ouders te vertellen over
wat er het komende schooljaar te gebeuren staat; in de
klas en op school. Het gaat deze avond over algemene
onderwerpen en niet over individuele leerlingen.
Deel 1: presentatie in de klas
Als ouder woont u een presentatie van de leerkracht bij, hierbij is uiteraard
ruimte om vragen te stellen. Dit deel duurt 45 minuten.
Deel 2: inloop
Daarna is er bij alle leerkrachten nog een inloopmoment; dit is met name
bedoeld voor ouders die kinderen hebben in meerdere klassen. Tijdens dit
inloopmoment kunnen vragen gesteld worden, ook ligt er een hand-out klaar
van de presentatie.

Vrijdag 29 september
Nieuwsbrief 2

Op datzelfde moment kunnen ouders er voor kiezen om bij Jessica
Idsinga(directeur), Yvonne Strackx en Elske Meijer (IB) in de aula binnen te
lopen.
Wij zijn daar dan om vragen te beantwoorden over onze school en het beleid
dat wij hier voeren.
Programma:
18.45 – 19.00
19.00 – 19.10
19.15 – 20.00
20.00 – 20.30
20.00 – 20.30
20.30

Ontvangst op het schoolplein met koffie
Korte introductie door Jessica Idsinga, voorstellen van
het team
Presentatie door de leerkrachten in de klas
Inloop bij leerkrachten in een andere klas
Inloop bij directie en IB in de aula
Einde ouderavond

Het bezoeken van de algemene ouderavond is een belangrijk moment voor
ouders en leerkrachten om elkaar te ontmoeten en afspraken te maken. Wij
rekenen op uw komst!

Ziekmelden van uw kind
Als een kind ziek is melden de meeste ouders dat gelukkig tijdig aan school.
Het is de bedoeling dat u dit uiterlijk voor 8.00 uur ’s ochtends op de eerste
verzuimdag van een leerlingen doet. Helaas komt het ook voor dat dit niet
tijdig plaats vindt en dan hebben wij er veel werk aan.
Wij controleren de aanwezigheid van kinderen ’s ochtends en eventueel
bellen wij ouders bij niet gemelde afwezigheid.
Wij willen u verzoeken bij ziekte van uw kind dit tijdig telefonisch (via 0206120122) te melden, of direct bij de groepsleerkracht. Wilt u als u belt voor
optie 1 kiezen in het keuzemenu en de naam van uw kind en de groep
inspreken? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Medezeggenschapsraad op De Waterkant.
Met vernieuwde energie gaat ook dit jaar de medezeggenschapsraad weer
aan de slag!
De leden zijn:
Stephen Deul , Mandy Pieper, Senay
Cemek (ouders) en
Yvette Slot, Jan Koomen, Mirjam
Reijntjens (leerkrachten)
De medezeggenschapsraad praat over alle zaken die de school aangaan.
Zij is voor de directie een gesprekspartner over de grote lijnen van het beleid
dat de school voert.
De Mr heeft wettelijk vastgelegde taken en rechten, zoals bijvoorbeeld het
recht van instemming of advies met het jaarplan en de begroting van de
school. De MR vergadert ongeveer één keer per maand. De vergaderingen zijn
openbaar. De notulen staan op de website van De Waterkant.
Data van vergaderingen van 2017-2018 volgen nog.
In elk even jaar vinden verkiezingen plaats. Dat betekent dat in november
2018 een nieuwe MR zal worden gekozen.
Hebt u vragen? Stel ze gerust aan een van de leden of mail ons.
mr.de.waterkant@gmail.com
Wij wensen alle leerlingen, ouders en leerkrachten een fijn schooljaar 20172018 toe!

Verjaardagen in
september

2/9 Maartje Krüse
Jesse van Ulsen
3/9 Lumen van Walsum
6/9 Sophia Bader
7/9 Iman Meerab
8/9 Rink Hoek
12/9 Indigo Leong
13/9 Elliot Baecker
Samarinde Deutekom
16/9 Joris Monnens
17/9 Zion Wilnis
18/9 Oscar Boon
Julia van Zanten
20/9 Adam Ait Hssaine
21/9 Charly Hekkers
Meta Labree
Billi Lods
25/9 Bart Krüse
26/9 Fien de langen
Isabo Koevermans
29/9 Aziza Sousa Silva
Merlijn Steeman
30/9 Pien Betjes
Wolf Dijkhoff

Schooltuinen groep 7
Wat een feest was het afgelopen dinsdag in de schooltuin.
De bloemen stonden prachtig in bloei en de kinderen
hebben heerlijke groenten geoogst. Zo hadden ze, pepers,
paprika, courgette en prei. De aankomende weken tot aan
de herfstvakantie gaan we elke dinsdag naar de schooltuin.
Opgeven kan vanaf nu weer op het briefje bij de deur.
Bente, de moeder van Sverre, heeft prachtige foto's
gemaakt. Uiteraard een kleine impressie voor jullie, geniet
ervan!
https://vimeo.com/232649564
Afke

Gym
De eerste week van school is alweer voorbij en dat is altijd even wennen, dat
geldt ook voor gym. Daarom attenderen wij u erop dat voor gym schone
gymkleding nodig is. Voor groep 6 t/m 8 is het verplicht om gymschoenen te
gedragen. Voor de groepen 3 t/m 5 is dit niet
verplicht.
Er zijn leerlingen die tijdens de zomervakantie
enkel- en armbandjes hebben gekregen die niet
af kunnen. Als het niet af kan, graag een
zweetbandje of dergelijke, om ter bescherming.
Als deze voorwaarden worden nageleefd is er minder kans op ongelukken,
waardoor uw kind en andere kinderen veiliger kunnen gymmen.
Mocht het zijn dat uw kind vanwege ziekte of fysieke reden niet mee kan
gymmen dan ontvangt de gymleerkracht of de groepsleerkracht graag een
bericht hierover van de ouder. We hopen dat dit wat meer duidelijkheid geeft
om weer fris en veilig te gymmen.
Team bewegingsonderwijs

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden op school bewaard in manden onderaan de
trap links in de school. Meester Tim bewaart voorwerpen een week in de
gymzaal, daarna brengt hij deze ook naar de manden beneden aan de trap.

Vrijdagmiddag voetbal
Vanaf volgende week vrijdag (15 september) starten wij
weer met het voetballen op de vrijdagmiddag. Om de
week wordt er gespeeld door het team tegen een van de
groepen. De juffen en meester zijn er klaar voor!

ASV Bilderdijkpark
Van 11 t/m 15 september zijn de opendagen van de ASV.
De ASV heeft weer voor een mooi gevarieerd programma gezorgd. Als bijlage
van deze nieuwsbrief ontvangt u ook het programmaboekje met daarin de
BTO activiteiten en de flyer met activiteiten tijdens de opendagen.
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1052 SC Amsterdam
info@dewaterkant.net
www.dewaterkant.net
020 6120122

Luizencontrole
Bij een of meerdere leerlingen is hoofdluis geconstateerd. Dit kan iedereen
overkomen en is geen schande. Het is wel van belang de hoofdluis direct te
behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Daarom stellen wij u nu
dan ook op de hoogte. U kunt er namelijk aan meewerken om verdere
verspreiding tegen te gaan, bijvoorbeeld door in uw gezin van alle
gezinsleden de haren nauwkeurig op de mogelijke aanwezigheid van
hoofdluis te controleren. Het beste is dat twee weken lang
te doen. Ontdekt u bij uw kind of een ander gezinslid
hoofdluis, dan is het belangrijk om dezelfde dag te beginnen
met de behandeling.
Mocht u hoofdluis of neten ontdekt hebben bij uw
kind(eren), wilt u dat dan altijd op school melden. Alleen
dan kunnen wij uitbreiding tegengaan.
Komende twee weken wordt er in de groepen
gecontroleerd.

De schoolbibliotheek houdt opruiming, dus komt er weer
een………..

grote BOEKENUITVERKOOP op
De Waterkant
Woensdag 27 september vanaf 11:45 uur
Vrijdag 13 oktober vanaf 14:45 uur
Sla uw slag met voorleesboeken, enge boeken, zielige
boeken, spannende boeken, romantische boeken,
dierenboeken en boeken om lekker te hebben. En dat
alles voor bodemprijsjes.
Van de opbrengst koopt de school weer de allernieuwste
boeken voor in de kasten van de schoolbibliotheek
.……want van boeken krijg je nooit genoeg.
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