Info 3 –
2016/2017

Datum: 28-10-2016
Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,
In deze Nieuwsbrief treft u een brief aan van meester Adriaen. Hij gaat met pensioen op 1 januari 2017. Wij zullen
hem straks enorm gaan missen, maar zijn natuurlijk al wel begonnen om na te denken over hoe wij het
muziekonderwijs in het tijdperk na hem gaan inrichten. In het kader daarvan is het in ieder geval leuk om te melden
dat de gitaarlessen voor groep 6 deze week weer zijn begonnen.
Over een week of twee kiest Amerika een nieuwe president. En wij kiezen hier ouders voor de
Medezeggenschapsraad. Ik hoop dat veel ouders zich kandidaat stellen, zodat er ook echt iets te kiezen valt.
In de komende periode worden, op verzoek van ouders of leerkrachten voortgangsgesprekken gehouden. Dit zal niet
voor alle leerlingen nodig zijn, het zijn geen verplichte gesprekken. Als u behoefte heeft aan een voortgangsgesprek,
dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.
Iedereen een fijn weekend gewenst.
Koos van der Bij
Directeur OBS De Waterkant
Inloopochtend verlof op school
Ouders vragen zich soms af wat de regels zijn om verlof te vragen op school. Op donderdag 10 november (8.30 –
9.30) is Bouchra Sahsah van leerplicht hier om de regels die hierover bestaan uit te leggen. U bent allen van harte
welkom; de inloopochtend vindt in de aula van de school plaats.
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Meester Adriaen vertrekt….

‘Partir c’est mourir un peu’………………..
Aan alle ouders en collega’s van de Waterkant.
Na jarenlang zang en muziek op de Waterkant gegeven te hebben, wil ik
per ingang van 1 januari a.s. het werk neerleggen. Ik ga dan met
vervroegd pensioen.
Jarenlang heb ik het vak als muziekdocent met verve willen geven.; De
eerste jaren heb ik vrijwel op eigen expertise de lessen ingevuld, echter
met ingang van 2010, hebben we besloten met de muziekschool
Amsterdam in zee te gaan en de leerlijn ‘Zingzo ‘ methode te praktiseren.
In de maand december gaf ik jarenlang grote invulling aan het
muziekgebeuren rond sinterklaas en kerst, in het bijzonder met het
jaarlijkse kerstkoor. Vele jaren ben ik ook betrokken geweest bij een aantal eindmusicals van
groep 8 en dat heeft mij in grote mate gestimuleerd tot het organiseren van kindermusicals voor
een groot publiek.
Ik begon toen in het buurthuis: ‘ de Havelaar ‘ en dat is uitgegroeid tot ‘Applause4kids’’ ; een
stichting , die kinderen in staat stelt al hun talenten te ontplooien en neer te zetten in een
volledige theaterproductie. Veel kinderen van de Waterkant doen daar altijd aan mee.
Een van de grote reden van het vervroegd verlaten van de school heeft onder meer te maken met
klachten in mijn oor.
Ik heb al jaren te dealen met ‘tinnitus’ ( een verzamelnaam voor oorsuizen, piepen, scherp gehoor
krijgen etc etc), die soms ongekende vormen aanneemt, vooral met het werken in grote groepen.
Deze ‘aandoening’ van je gehoor komt vooral heel veel voor bij musici van jong tot oud en de
behandeling staat eigenlijk nog in de kinderschoenen.
Het geven van zangworkshops op
commerciële basis en het wekelijks leiden van de waterkantgroepen en mijn koren hebben dit
fenomeen in de laatste jaren helaas versterkt.
De overweging om met veel activiteiten te stoppen en ook binnenkort met het schoolwerk op de
Waterkant, lag voor mij nu voor de hand. Ik zal mijn werk als dirigent weliswaar voortzetten en
me meer in de toekomst richten op het coachen van groepen en het begeleiden van zangers.
Momenteel volg ik een opleiding in Darmstadt (Duitsland:) ‘Lichterberg Instituut fur
Stimmpedagogik’, welke ik eind 2017 hoop af te ronden.
Tot december zal ik zoveel mogelijk alle muzikale activiteiten voortzetten en hoop in de toekomst
dat het muziekonderwijs in welke hoedanigheid dan ook voort gezet kan worden. Ik kan mij
namelijk een ‘Waterkant’’ zonder muziek niet voorstellen!
Zingen is heerlijk!!
Adriaen van der Veen, ( meester Adriaen)
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Derya (Ouder Kind Adviseur) stelt zich voor
Beste Ouders,
Graag wil ik me zelf voorstellen aan jullie. Ik ben Derya Circi, ouder en kind adviseur. Helaas is mijn collega Sabrina
van Unen ziek. We weten nog niet hoe lang het zal duren voordat zij weer komt werken. In haar afwezigheid zal ik
haar werkzaamheden op de Waterkant overnemen. Ik ben elke woensdag van 9.00 tot 12.00 aanwezig op school.
Ook buiten die tijden is het mogelijk om afspraken te maken. Dan kunt u terecht bij het ouder en kind team op het
Magalhaensplein 2.
Mijn contactgegevens:
Derya Circi-Kucukciliz
Tel: 0619391111
Mail: d.circi@oktamsterdam.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag,donderdag en vrijdagochtend

Thema Kinderboekenweek: Voor altijd jong!
Op woensdag 5 oktober werd de Kinderboekenweek geopend. Een spetterende dans van een aantal leerlingen van
onze school en een blik op het Waterkant-team over een jaar of 20.

Schoolzone!
Vorig schooljaar zijn wij, ook samen met ouders, een aantal keren in gesprek gegaan met de
gemeente om de verkeersveiligheid op de brug van De Clerstraat en de Bilderijkkade onder
de aandacht te brengen. Fijn om te zien dat dit resultaat opgeleverd heeft, inmiddels staat op
diverse plekken op het wegdek nu duidelijk aangegeven dat er een school in de buurt is.
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Diploma voor de mediatoren.
De tien mediatoren van De Waterkant hebben hun diploma
gekregen!
Onze vier, al actieve, mediatoren uit groep 8 en onze zes
nieuwe mediatoren uit groep 7 hebben gisteren hun diploma
gekregen. Zij kunnen nu dus echt laten zien dat ze mediator
van De Waterkant zijn.
Als school zijn wij trots op deze hardwerkende leerlingen die
van de school graag een veilige en vreedzame plek maken!
Juf Maartje

Fietsen plaatsen op het schoolplein
Het is druk aan het begin en het einde van de schooldag. Voor Amsterdamse begrippen is er nog best veel ruimte,
maar met name het kort parkeren van fietsen leidt wel eens tot opstoppingen en lastige situaties voor kinderen.
Ik verzoek alle ouders en leerlingen hun fietsen daarom uit de loopruimte van het schoolplein weg te houden; parkeer
je fiets svp als het vol is iets verder weg. Dus geen fietsen tussen de twee bomen bij de ingang van het schoolplein.

Alvast bedankt voor de medewerking!
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De komende activiteiten
Datum
Donderdag 10 november (8.30
– 9.30)
Maandag 14 november
Donderdag 17 november
Maandag 21 november
Maandag 28 november
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december

Activiteit
Inloopochtend “verlof op school”

Wie?
Alle ouders welkom

Woeste Westen
Kinderboerderij De Zimmerhoeve
IDFA
Ouderavond overgang van PO naar VO
Rijksmuseum
Rijksmuseum

Groep 3
Groep 4
Groep 6
Ouders groep 8
Groep 7
Groep 6/7

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

Feestdagen
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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