Info 5 –
2016/2017

Datum: 09-12-2016
Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,
We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto’s, met
een link naar een film en een fotoalbum. Verder graag uw aandacht voor het ziekmelden van leerlingen, stellen wij
een nieuwe leerkracht voor en natuurlijk alle belangrijke data voor de komende periode.
De laatste week voor Kerst vieren we het kerstfeest op school; dat is op woensdagavond 21 december. De middag
voor de kerstvakantie zijn de kinderen vrij! Inmiddels is de school prachtig versierd door leerkrachten en ouders; dank
jullie wel!
Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start
van het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groeten,
Koos van der Bij
Directeur OBS De Waterkant

Ziekmelden van een leerling
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 020-6120122)
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.

Een nieuwe leerkracht op de Waterkant
Sinds enkele weken wordt groep 6 waargenomen door meester John. Direct na de kerstvakantie is er een nieuwe juf
op de groep: Afke Dijkerman. Zij stelt zich hier aan u voor.
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging! Wat een geluk dat ik de vacature van groepsleerkracht
voorbij zag komen. Met veel plezier heb ik me ingelezen over het onderwijs op de Waterkant
en ik werd steeds enthousiaster. Een sollicitatie en een proefles volgden en met trots kan ik nu
zeggen dat ik vanaf het nieuwe jaar, 2017, het team kom versterken.
Als groepsleerkracht zal ik van maandag tot en met donderdag voor groep 6 te vinden zijn. Op
vrijdag blijft juf Eline werken.
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De afgelopen 6 jaar heb ik gewerkt in Woerden. Hier heb ik de verantwoordelijkheid voor verschillende groepen
gehad. Van groep 3 tot en met groep 6.
Naast het lesgeven vind ik het erg leuk om in mijn vrije tijd dagjes uit te gaan. Een dagje shoppen, een verre reis of
een muziekfestival in de zomer zijn dan ook goed aan mij besteed. Als ik dan thuis kom, kan ik heerlijk tijdschriften en
boeken lezen op de bank.
Ik kijk uit naar het lesgeven en de momenten dat ik jullie allemaal beter leer kennen.
Voor nu wens ik jullie een fijne Kerst en in het nieuwe jaar maak ik graag kennis!
Groetjes,
Afke Dijkerman

Sinterklaas op de Waterkant – beeldverslag en film
We hebben een erg mooi Sinterklaasfeest achter de rug. Beelden zeggen veel meer dan woorden, daarom een
uitgebreid fotoverslag in deze nieuwsbrief.
De foto’s zijn gemaakt door de vader en moeder van Scarlett, Monique en Steve. Zij hebben ook een korte
filmimpressie gemaakt, die te zien is op: www.cherryblossomproductions.nl/de-waterkant.
De video is beveiligd met een wachtwoord: waterkant.

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

Uitbreiding IB uren
Met de komst van Elske Meijer is het aantal IB uren uitgebreid met maar liefst drie dagen. Heel fijn! Hierdoor gaat er
wel het een en ander veranderen met betrekking tot de begeleiding van de groepen en de leerkrachten. We hebben
ervoor gekozen om de verdeling van de groepen ‘verticaal’ te doen. Dit betekent dat zowel Elske als Yvonne de
groepen 1 t/m 8 gaan begeleiden. Wij hebben voor dit ‘model’ gekozen om de doorgaande lijn van de school vast te
houden.
Daarbij zijn we tot de volgende indeling gekomen.
Elske
1-2B
1-2D
3A
5
6/7
8B

Yvonne
1-2A
1-2C
3B
4
6
7
8A

Juf Elske

Juf Yvonne

De IB-ers hebben twee dagen waarop zij beide aanwezig zijn. Voor de overdracht en het delen van elkaars expertise
is dit prettig.
De werkdagen van de IB-ers zijn:
Juf Elske: dinsdag, woensdag en vrijdag
Juf Yvonne: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Elske Meijer, Yvonne Strackx

Studiedag van 30 november 2016
Tijdens de studiedag van 30 november is het team met een aantal
onderwerpen aan de slag gegaan. Eén daarvan was het geven en
ontvangen van feedback, een training verzorgd door de AWBR
Academie. Deze training zal er onder meer voor zorgen dat wij als
collega´s nog beter in staat zijn om via regelmatige intercollegiale
consultatie (bij elkaar in de klas kijken) en intervisie elkaar in onze
ontwikkeling te helpen. Daarnaast hebben we aandacht besteed
aan het komende Inspectiebezoek en heeft de interne werkgroep
gedrag een workshop verzorgd. De volgende studiedag is op
dinsdag 31 januari. Deze studiedag wordt gereserveerd voor het
schrijven van rapporten en het voeren van adviesgesprekken met
ouders en leerlingen van de groepen 8.

Gastlessen bureau HALT
Op donderdag 8 december hebben de groepen 6/7, 7, 8a en 8b een
voorlichtingsles gehad van bureau HALT. In de groepen 8 is er gesproken
over online veiligheid en jeugdcriminaliteit. In de groepen 6/7 en 7 over
groepsdruk en online veiligheid. De kinderen hebben nagedacht over
verschillende situaties, bedacht hoe zij zouden handelen en tips ontvangen
om om te gaan met groepsdruk en online communicatie.
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Zwemdiploma groep 5
Groep 5 heeft afgelopen donderdag de eerste zwemdiploma's ontvangen.
Er werden B en C diploma’s behaald, van harte gefeliciteerd. Een welverdiend en luid applaus van de juf, de
badmeesters, ouders, opa's en oma's!
Juf Mirjam

Bezoek groepen 8 aan Spinoza

Woensdag 7 december zijn de groepen 8 naar het Spinoza lyceum geweest, om vier proeflessen te volgen. De tocht
ernaartoe was natuurlijk al een heel avontuur, maar het bezoek zelf al helemaal. Zo was het bijvoorbeeld best even
schrikken dat de leraar Engels echt alleen maar Engels sprak en zelfs een vies gezicht trok als je iets in het
Nederlands vroeg. Het was ook heel leuk dat je bij wiskunde met coördinaten een patroon uit moest zetten, dat werd
uiteindelijk (als je alle coördinaten met elkaar verbond) Phineas. Aardrijkskunde vonden de kinderen nog best wel
lastig, de leerkracht vertelde over de verschillende klimaten en klimaatzones. Tot slot bleken de kinderen eigenlijk al
best veel over de klassieke talen te weten, zoals alle goden in het Grieks en Latijn. Het was een leuke ervaring voor
iedereen.
Meester Jan en Juf Rozemarijn
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De komende activiteiten
Datum
Woensdag 14 december
Vrijdag 16 december
Woensdag 21 december vanaf
18 uur
Vrijdagmiddag 23 december
Vanaf 12 januari 2017
Vanaf de tweede schoolweek
in januari

Activiteit
Amsta – De Werf
Voetballen leerkrachten tegen leerlingen
Kerstdiner

Wie?
Groep 8B
Groep 3A
Alle groepen

De middag vrij, start kerstvakantie
CITO midden toetsen
CITO midden toetsen

Alle groepen
Groep 8
Groepen 2 - 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 Vrijdag
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

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

