Info 1 –
2016/2017

Datum: 09-09-2016
Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,
Ik heb de start van dit schooljaar als heel goed ervaren. Ik heb de afgelopen week bij het rondlopen op school veel
rust gezien, de leerlingen waren vanaf het begin al lekker aan de slag. Ik merkte aan leerlingen die ik er naar vroeg
dat ze met veel plezier gewerkt hebben de afgelopen 2 weken. Jullie kinderen verdienen een groot compliment!
Al heel snel komt de Daltondag eraan. In deze Nieuwsbrief roep we ouders op om zich op te geven voor deze dag.
Ook vindt u informatie over andere de kinderboekenweek in oktober en het voetballen van leerkrachten tegen
leerlingen. Daarnaast treft u in de bijlage een aankondiging en oproep aan voor de dag van de leerkracht en (iets heel
anders) gezondheidsinformatie over krentenbaard, een aandoening die heel soms bij kinderen voorkomt en die
tijdelijk erg besmettelijk kan zijn.
Koos van der Bij
Directeur OBS De Waterkant
Belangrijke data:
Algemene ouderavond: dinsdagavond 13 september
Daltondag: woensdagmorgen 12 oktober

HOERA DALTONDAG!!
Woensdag 12 oktober is het weer zo ver. Dan is er weer een Daltondag! Vorige week is er een mail uitgegaan met het
verzoek voor ouders zich op te geven. We hebben alweer een hoop enthousiaste reacties ontvangen, maar helaas
nog maar weinig aanmeldingen...
Deze Daltondag valt samen met de kinderenboekenweek 'opa en oma voor altijd jong' en nu willen we ook de opa's
en oma's van harte uitnodigingen om een workshop te geven. Ouders en grootouders die samen onze kinderen een
geweldige dag bezorgen.
Dus lieve ouders en grootouders, jullie kunnen jullie nog opgeven tot vrijdag 9 september via de leerkracht of in de hal
bij de inschrijftafel. Alvast bedankt!
Meester Jorn en juf Yvette
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Thema Kinderboekenweek: Voor altijd jong!
Op woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek met dit jaar
als thema: voor altijd jong. Het gaat tijdens deze week over opa's
en oma's met hun verscheidene talenten en bezigheden. Het lijk
ons leuk om met zoveel mogelijk opa's en oma's aan dit thema te
werken gedurende de week. Denk hierbij aan voorlezen, iets
vertellen over 'vroeger' aan de hand van een voorwerp of een
interview door de klas of uw eigen kleinkind. Opa's en oma's die
interesse hebben kunnen contact opnemen met de
groepsleerkracht van hun kleinkind.
groeten, juf Dorine

Voetballen leerlingen tegen ouders
Net als vorig schooljaar gaan de kinderen weer voetballen
tegen de leerkrachten, om de week op vrijdag na schooltijd.
De groepen 8 tot en met 3 komen allemaal twee keer aan de
beurt in het schooljaar. We starten om 15:00 en eindigen rond
15:30. Groep 8A trapt af op vrijdag 16 september. Op 30
september is groep 8B aan de beurt en zo schuift het door
naar de lagere groepen. Hopelijk wordt er weer naar net zo
veel plezier en inzet getoond als vorig schooljaar. De
leerkrachten hebben er ieder geval veel zin in.
Meester Tim

Groep 7 naar het Woeste Westen

Op vrijdag 2
september ging
groep 7 naar Het
Woeste Westen.
De dag stond in
het thema van
overleven in de
natuur. De
leerlingen
hebben hutten
gemaakt, water gezuiverd, vuur gemaakt en zelfgekookte brandnetelsoep gegeten. Door goed te overleggen en
samen te werken lukte het om te 'overleven'. Het was een geslaagde start van het schooljaar!
Juf Femke
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Ouderavond
In de laatste Nieuwsbrief van het vorige schooljaar maakten wij u al attent op de algemene ouderavond op dinsdag
13 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. Op datzelfde moment kunnen ouders er voor kiezen om bij Koos van der Bij (directeur) en Yvonne
Strackx (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 Koos van der Bij, 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.
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De komende activiteiten
Datum
Dinsdag 13 september
Woensdag 14 september
Vanaf woensdag 14
september
Vrijdag 16 september
Woensdag 21 september tot
en met vrijdag 23 september
Maandag 5 oktober
Woensdag 12 oktober

Activiteit
Algemene ouderavond
Schooltandarts
Startgespreken

Wie?
Alle ouders

Voetballen na schooltijd
Schoolkamp

Groep 8a en leerkrachten
Groepen 8

Start Kinderboekenweek
Daltondag

Alle leerlingen
Ouders en leerlingen

Ouders en leerlingen

Vakantierooster 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
zomervakantie

van
15 oktober 2016
24 december 2016
18 februari 2017
22 april 2017
22 juli 2017

tot en met
23 oktober 2016
8 januari 2017
26 februari 2017
30 april 2017
3 september 2017

Feestadagen
Goede Vrjidag
Tweede Paasdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart (+ vrijdag vrij)
Tweede Pinksterdag

Vrijdag 14 april 2017
Maandag 17 april 2017
Vrijdag 5 mei 2017
Donderdag 25 mei en vrijdag 28 mei 2017
Maandag 5 juni 2017

Studiedagen
Maandag 24 oktober 2016
Woensdag 30 november 2016
Dinsdag 31 januari 2016

Dinsdag 14 maart 2017
Woensdag 24 mei 2017
Donderdag 22 juni 2017
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Iedere juf of meester verdient een 10!

De stichting ‘Een 10 voor de juf’ maakt ouders en kinderen enthousiast om op 5
oktober, de Dag van de Leraar, juffen en meesters te waarderen voor wat zij voor hen betekenen. Dagelijks
enthousiast voor een grote groep leerlingen. Persoonlijke aandacht voor leerlingen met speciale zorg.
Aandachtig en geduldig luisteren naar ouders en kinderen en vervolgens kundig adviseren. Dat verdient een
flinke dosis waardering!

Een mooie dag daarvoor is 5 oktober. Op die
dag viert Nederland namelijk de Dag van de
Leraar. Een dag geïnitieerd door het Ministerie
van OCW.
Doet u mee? Tonen u en uw kind op 5 oktober
waardering voor de juf of de meester? Wij geven
graag ideeën. Op onze site
www.een10voordejuf.nl noemen we er een
aantal. Zoals de pot-versier-strook. Een kleur- en
bouwplaat in één om zelf een papieren bloempot
te maken. Of een kleurplaat om de juf of meester
mee te verrassen.
Een kleurrijke bloem of een vrolijk plantje is altijd
een leuk gebaar wat blije mensen oplevert. En
ook het klaslokaal vrolijkt er van op!
We willen je vragen om op de Dag van de Leraar
één of meerdere leerkrachten in het zonnetje te zetten. Samen laten we de leerkrachten die dag een beetje extra
stralen! Omdat ze een 10 verdienen!
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Krentenbaard in het kort
Wat is krentenbaard?
Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie. Krentenbaard is
besmettelijk. Krentenbaard komt vooral voor bij jonge kinderen.
Wat zijn de klachten bij krentenbaard?








Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en de mond.
De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam zitten.
De ontsteking begint soms op een plaats waar al een wondje zit.
De bultjes worden blaasjes met vocht erin.
Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekjes met gele korstjes.
De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden.
De plekken kunnen pijn doen en jeuken.

De tijd tussen besmet raken en het krijgen van bultjes en blaasjes is 4 tot 14 dagen.
Hoe kunt u krentenbaard krijgen?
De bacterie die krentenbaard veroorzaakt, zit in de neus en keel. Veel mensen dragen de bacterie bij zich zonder dat
zij zelf klachten krijgen. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen
kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.
Het vocht dat in de blaasjes zit, is erg besmettelijk. Door aan de plekken te zitten komt de bacterie op de handen. Zo
kunt u uzelf op andere plekken op uw lichaam besmetten. Ook kan het op bijvoorbeeld speelgoed en andere spullen
terechtkomen. Hierdoor kan iemand anders besmet raken.
Wie kan krentenbaard krijgen?
Iedereen kan krentenbaard krijgen. Krentenbaard komt het meest voor bij jonge kinderen. De kans op krentenbaard is
groter wanneer de huid al kapot is door bijvoorbeeld:





een muggenbult
eczeem
waterpokken
schaafwondjes

Wat kunt u doen om krentenbaard te voorkomen?
Bij hoesten en niezen:







Gebruik een papieren zakdoekje.
Heeft u geen papieren zakdoekje bij de hand? Houd dan uw hand voor de neus en mond. U kunt ook in de
plooi van de elleboog hoesten en niezen.
Gooi het zakdoekje na gebruik weg.
Leer kinderen ook netjes te hoesten en te niezen.
Was regelmatig de handen met zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.
Houd de nagels kort.

Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de plekken juist groter maken. Probeer de plekken zoveel mogelijk te
bedekken met kleding. Dat ziet er minder erg uit en kinderen krabben dan minder.
Is krentenbaard te behandelen?
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Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede behandeling geneest
krentenbaard snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft.
Krentenbaard is niet meer besmettelijk:



Als de blaasjes droog zijn
2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts voorgeschreven)

Kan iemand met krentenbaard naar een kindercentrum, school of werk?
Voelt een kind met krentenbaard zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Informeer wel de
leiding of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op
de klachten van krentenbaard bij hun kind.
Werkt u met jonge kinderen of in de zorg? Overleg dan eerst met de werkgever voor u weer gaat werken.
Mogen kinderen met krentenbaard mee op kraamvisite?
Bezoekende kinderen met krentenbaard mogen pas na indrogen blaasjes en behandeling op kraamvisite.
Heeft u nog vragen?
Stel uw vragen aan de huisarts of bel met de GGD-afdeling Infectieziekten.

O.b.s. De Waterkant  Bilderdijkpark 18  1052 SC Amsterdam
 020 - 6 120 122   info@dewaterkant.net   www.dewaterkant.net

