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Datum: 18-11-2016
Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,
Een heel volle Nieuwsbrief deze week. Ik vraag ook vooral uw aandacht voor de komende MR verkiezingen.
De vorige week hebben wij een ontmoeting georganiseerd met leerplicht, waarin een toelichting gegeven werd op het
gebied van verlofverzoeken. Als u er niet bij was, maar er wel meer over wilt weten, dan kunt u terecht op de website
van leerplicht https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/extra-verlof/ . De regels staan trouwens ook
beknopt en overzichtelijk op de verlofformulieren die u op onze website kunt downloaden
http://www.dewaterkant.net/formulieren-downloaden/.
Omdat wij merken dat ouders regelmatig vragen hebben over het beleid van de school, regels die gelden en de extra
zorg voor leerlingen hebben Yvonne Strackx en ik een koffieochtend gepland voor ouders. U hoeft zich hiervoor niet
aan te melden, hij vindt plaats op woensdagmorgen 7 december, van 8.30 – 9.30 in de aula van de school. Hopelijk
tot dan.
Dan nog een oproep: samen met ouders en leerkrachten zou ik graag het traktatiebeleid op school onder de loep
nemen. Wilt u hierover meedenken? Meldt u dan aan via info@dewaterkant.net .
Met vriendelijke groeten,
Koos van der Bij
Directeur OBS De Waterkant

Laatste oproep: kandidaatstelling Medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op 27 oktober hebben jullie een mail van de MR ontvangen, waarin wij aangeven op zoek te zijn naar nieuwe ouders
die zitting willen nemen in de Medezeggenschapraad.
Informatie over de MR en haar activiteiten is te vinden op de website van school, www.dewaterkant.net .
Dit is het moment om je als betrokken ouder op te geven als kandidaat voor de MR. Je krijgt de kans mee te denken
en praten over het beleid van de school en de belangen van alle kinderen te behartigen.
TWIJFEL NIET EN MELDT U ZICH AAN.
STEL JE KANDIDAAT
DE MR IS UW INSPRAAKORGAAN
Graag ontvangen wij uw reactie voor vrijdag 25 november Wanneer u eerst meer wil weten, mag u ons ook
benaderen via dit mailadres mr.de.waterkant@gmail.com, we zullen dan contact met u opnemen.
Namens de MR,
de verkiezingscommissie,
Virginia Rustenberg, Willeke Meijerink
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Een extra IB-er op de Waterkant: Elske Meijer stelt zich voor
Omdat er veel werk ligt voor een Intern Begeleider (IB-er) hebben wij in ieder geval tot aan de zomer afgesproken dat
Elske als tweede IB-er op de Waterkant aan de slag gaat. Zij stelt zich hieronder aan u voor.
Beste ouders mag ik me even voorstellen ?
Mijn naam is Elske Meijer en ik kom voor drie dagen per week de interne begeleiding op
de school ondersteunen.
De afgelopen 20 jaar heb ik in het Amsterdams onderwijs op verschillende scholen
gewerkt als Intern Begeleider.
Afgelopen woensdag hebben Yvonne en ik een start gemaakt met de
groepsbesprekingen.
U kunt mij op de dinsdag, woensdag en vrijdag ontmoeten op De Waterkant.
Ik voel me van harte welkom bij jullie op school en kijk uit naar onze samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Elske Meijer

Groep 3A bij het Woeste Westen
Afgelopen maandag was 3A bij het Woeste Westen waar, na een kennismaking
met de kerkuil, eigenhandig graan werd gemalen en verwerkt tot brood. Het was
een koude, maar zeer geslaagde ochtend.
Juf Maartje en juf Ramona
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Sinterklaas
Op donderdag 24 november zetten de groepen 1 t/m 4 hun schoen in de klas. We vragen dan aan alle kinderen om
(in de week ervoor) een schoen mee te nemen naar school. De schoen mag op 25 november weer mee naar huis. De
kinderen in groep 5 en hoger krijgen natuurlijk ook een cadeautje van de Sint, zij zetten geen schoen, maar krijgen
een cadeautje in hun laatje.
Op maandagochtend 5 december komt de Sint aan op school. De kinderen komen dan 's ochtends eerst in de klas en
houden hun jas aan. Om kwart voor 9 gaan we gezamenlijk naar buiten waar we de Sint zullen ontvangen. Ouders
zijn tijdens de ontvangst op het schoolplein natuurlijk van harte welkom! Na de aankomst van de Sint mogen ouders
afscheid nemen van de kinderen en gaan de kinderen terug de klas in en zetten daar het Sinterklaasfeest voort. De
school is op 5 december om 11:45 uur uit, zodat iedereen genoeg tijd heeft om thuis het Sinterklaasfeest te vieren.
De Sinterklaascommissie

Groepsdoorbroken lessen Beeldende Vorming in de bovenbouw
De bovenverdieping is op 11 november begonnen met groepspdoorbroken bevo-lessen. In het lokaal van groep 8A
hebben de kinderen figuren in de mist gemaakt. De kinderen hebben met wasco- en bordkrijt gewerkt. De kinderen
hebben erg hun best gedaan. Er waren te veel mooie misttekeningen om allemaal op te hangen!

Schooltuinen groep 7
Groep 7 ging op dinsdag 15 november voor de laatste keer naar de
schooltuinen. De leerlingen moesten nog wel in een heuse
schooltuinenquiz laten zien wat ze hadden geleerd in alle binnen- en
buitenlessen. Alle leerlingen hebben daarna hun
schooltuinendiploma ontvangen.
Juf Jacobine

Personeelsmutaties in groep 3A
Wij zijn nu halverwege het schooljaar en moeten jullie helaas vertellen dat de twee leerkrachten op groep 3A,
onafhankelijk van elkaar, hebben besloten om op een andere school te gaan werken. Voor hen beiden geldt dat zij
hiervoor kiezen in verband met de reisafstand en –tijd tussen hun woonplaats en onze school. Wij vinden het
natuurlijk erg jammer dat zij vertrekken, zeker allebei rond dezelfde tijd, maar we zijn ook blij voor hen.
Juf Maartje zal vanaf 1 januari 2017 niet meer bij ons werken, juf Ramona vertrekt een maand later.
Voor wat betreft de 2 dagen die juf Maartje werkt, hebben we inmiddels een andere leerkracht gevonden. Juf Nettie,
die nu gym geeft, zal de lesdagen van juf Maartje voor de rest van het schooljaar overnemen. Dit gaat binnenkort al
in, om er voor te zorgen dat we een zo soepel mogelijk overgang en overdracht kunnen realiseren. Juf Nettie heeft al
langer de ambitie, en natuurlijk de juiste opleiding en ervaring, om voor de klas te gaan staan. Het invullen van die
ambitie kunnen we nu mogelijk maken.
Juf Nettie zal de komende weken ingewerkt worden door Ramona en Maartje. Vanaf begin december neemt zij de
dagen van juf Maartje helemaal over. Voor wat betreft de opvolging van juf Ramona hebben wij wat meer tijd.
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Verslag van bijeenkomst over samenwerking tussen ouders en school
Hoe verloopt de samenwerking en de communicatie tussen ouders en school? Wat zijn onderdelen die goed verlopen
en op welke gebieden zijn verbeteringen nodig? Deze en andere vragen kwamen aan de orde tijdens een bijeenkomst
op 26 oktober, georganiseerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Wat was de belangrijkste
aanleiding om deze bijeenkomst te organiseren? Tijdens het laatste MR-overleg werden zorgwekkende signalen
afgegeven door directeur Koos van der Bij. Hij gaf aan dat er op dit moment in teveel gevallen wantrouwen is tussen
ouders en teamleden. Meestal gaat het goed, maar het gaat niet in alle situaties goed genoeg, zowel vanuit het
perspectief van het team als van de ouders. Het gevolg is dat er teveel onrust ontstaat bij de betrokken ouders en
leerkrachten en dit heeft zijn invloed op het welbevinden van de leerlingen. Wat ons betreft reden genoeg om actie te
ondernemen.
We nodigden voor deze eerste bijeenkomst klassenouders en leden van de Ouderraad uit omdat we met een
overzichtelijke groep wilden starten met de analyse van het probleem. Tijdens de avond was Dennis de Vries
aanwezig, locatieleider van een basisschool in Utrecht en al jaren actief binnen de Vreedzame School. Hij verzorgde
een inleiding over de Vreedzame School en gaf aan dat ouders net zo goed onderdeel uitmaken van de Vreedzame
School. De school bestaat immers uit leerlingen, teamleden en ouders. Dennis benadrukte ook dat het geen probleem
is als er conflicten zijn tussen ouders en school; conflicten horen bij het leven, maar het gaat erom hoe je ermee
omgaat en belangrijker nog: hoe je ze oplost.
Uitkomsten van de avond
Na de inleiding door Dennis de Vries verdiepten we ons in kleine groepen in de belangrijkste pijlers van de
Vreedzame School: gezamenlijke besluitvorming, conflicten oplossen, verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en
openstaan voor verschillen. We analyseerden de pijlers: wat liep er al goed op De Waterkant en wat kon er beter?
We herhaalden vaker het grote belang van open, transparante communicatie tussen teamleden en ouders met
respect voor elkaar. Ook werd door verschillende aanwezigen genoemd hoe belangrijk het is om elkaar effectief te
informeren: wanneer wel/niet en op welke manier? Hoe neemt het team ouders mee in een bepaalde visie of aanpak
zodat er gezamenlijk draagvlak ontstaat (bijvoorbeeld wanneer er extra ondersteuning nodig is voor een kind)? Deze
punten zijn in sommige situaties voor verbetering vatbaar. Als sterke kant noemden we het feit dat er veel betrokken
ouders zijn op school en dat een groot deel van de ouders openstaat voor verschillen in aanpak tussen school en
thuis; die kan immers niet altijd volledig overeenkomen.
Mogelijke oplossingen
Een aantal mogelijke oplossingen zijn geformuleerd. Als Vreedzame School leiden we leerlingen op tot mediatoren
om conflicten te helpen oplossen. Willen we ook ouders mediator laten zijn bij conflicten tussen ouders en ouders en
school? Is een vast inloopmoment bij de directie een goed idee? Moeten we duidelijke afspraken maken hoe we willen
omgaan met elkaar en wat we van elkaar kunnen verwachten; ook hoe en wanneer je bijvoorbeeld een leerkracht kan
benaderen? Verder gaven aanwezigen aan informatie over de Vreedzame School te missen; goede en terugkerende
informatie is belangrijk om ouders onderdeel te laten zijn van de Vreedzame School.
Met verschillende voorstellen en oplossingen kunnen de directie en het team direct aan de slag. Heel positief was ook
dat twee ouders hebben aangegeven een rol te willen spelen in het vervolgproces. Vragen die we nu gaan
beantwoorden zijn: op welke manier gaan we alle ouders bereiken en wat gaan we concreet doen om de problemen
aan te pakken? De MR zal u verder informeren over de vervolgstappen.
Oudergeleding van de MR van De Waterkant
Mr.de.waterkant@gmail.com

Dag van de filosofie op de Waterkant
Op 18 november hebben veel groepen op school aandacht besteed aan de dag van de
filosofie. Er werd aan de hand van verschillende stellingen gefilosofeerd met de kinderen. Door
te filosoferen leren kinderen denken, om zonder kennis zelf tot inzichten te komen gewoon door
te redeneren. Er ontstonden prachtige gesprekken over vragen als: Ben je dezelfde persoon
als toen je twee jaar was? Wat maakt dan jouw persoon? Waarom is dit een mooi plaatje? Wat
is een geheim?
Veel dank ook voor Debbie Knoller (moeder Liam, Alma en Emil) voor het idee en de hulp!
Juf Femke
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De Vreedzame School
De afgelopen week hebben wij blok 2 ‘We
lossen conflicten zelf op’ afgesloten. Vanaf 21
november starten wij met blok 3 ‘We hebben oor
voor elkaar’. In dit blok stimuleren we de
kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De
lessen gaan over communicatie, over praten
mét elkaar in plaats van praten tégen elkaar.
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren
is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar
elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander
luistert. Goed luisteren kun je zien aan
oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding
en herhalen wat de ander zei.
De kinderen leren zich in een ander te
verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om
goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te
zeggen wat je bedoelt.
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee
zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We
spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan,
omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.
Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen
argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op
tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat
ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.
Hiernaast krijgen de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 een zogenaamde 'kletskaart' mee naar huis. Zo kunt u met de
kinderen kletsen over onderwerpen die tijdens de lessen van De Vreedzame school besproken zijn.
Wij wensen u veel kletsplezier!

Afscheid leden Ouderraad
Onlangs namen wij afscheid van maar liefst zes leden: Karin van Heusden
(voorzitter), Katrien Koster, Marieke Giessen, Susanne Ritsema, Fraukje van
der Veen en Sonja Brouwer (leerkracht). Tijdens de laatste
ouderraadvergadering namen we afscheid van drie van hen. Gelukkig
hebben we al een aantal ouders die zich als nieuw lid hebben opgegeven.
We zijn nog wel op zoek naar een voorzitter!
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De komende activiteiten
Datum
Maandag 21 november
Maandag 28 november
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december
Maandag 5 december ochtend
Maandag 5 december middag
Woensdag 7 december
Woensdag 7 december

Activiteit
IDFA
Ouderavond overgang van PO naar VO
Rijksmuseum
Rijksmuseum
Sinterklaasviering
Vrij!
Inloopochtend Directie/IB in de aula (8.30
– 9.30)
Bezoek aan Het dalton Spinoza Lyceum

Wie?
Groep 6
Ouders groep 8
Groep 7
Groep 6/7
De hele school
Alle leerlingen
Alle ouders
Groep 8A en 8B

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 26 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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