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2016/2017

Datum: 13-01-2017
Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,
Allereerst wil ik iedereen een gelukkig nieuwjaar en een gezond 2017 wensen. Het team en de kinderen zijn weer
uitgerust begonnen, een prima start.
In deze nieuwsbrief kunt u onder andere een fotoverslag vinden van het kerstfeest, stelt onze nieuwe ouder-kind
adviseur zich aan u voor en leest u weer een toelichting op een nieuw blok van de vreedzame school.
Deze en de komende week maken de kinderen toetsen. Het zou fijn zijn als de kinderen op tijd en uitgerust op school
zijn.
Graag maak ik u bij deze ook attent op de eerstvolgende inloopochtend voor ouders, waar u bij een kop koffie bij een
van de IB-ers en mij uw vragen en suggesties kwijt kunt. De komende inloopochtend is op woensdag 8 februari van
8.30 – 9.30 in de aula van de school.
Inmiddels is juf Afke gestart in groep 6 als vaste leerkracht. In groep 3A hebben we vanaf 1
februari een nieuwe bezetting. Zowel juf Ramona (vanaf 1 februari) als juf Maartje (vanaf 1
januari) hebben een andere baan gevonden die dichter bij hun huis is. Juf Nettie staat nu al twee
dagen voor groep 3A. Aan het einde van de maand maakt juf Yvette de overstap naar groep 3A;
haar plek in groep 1/2 D wordt overgenomen door juf Hilga. Meester Tim geeft nu drie dagen in
de week gymles.
Met vriendelijke groeten,
Koos van der Bij
Directeur OBS De Waterkant

Juf Hilga

Nieuwe ronde MR verkiezing – bericht van de MR
Deze week ontving u een nieuwe toelichting op de verkiezing voor de oudergeleding van de MR van de Waterkant.
Uw (oudste) kind heeft de stembiljetten mee naar huis gekregen. Iedere ouder/vezorger mag stemmen; de MR vraagt
gescheiden ouders het tweede stembiljet aan hun ex-partner te geven. Alstublieft aandacht voor de termijn tot en
met 19 januari.
Voor vragen over de verkiezingen en de procedure kunt u een mail sturen naar mr.de.waterkant@gmail.com.
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De vreedzame school
De afgelopen week hebben wij blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ afgesloten.
Vanaf 16 januari starten wij met blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’. Dit blok
gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in
de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt
en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan
met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te
benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich
veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in
de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het
betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen
boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om
een conflict te kunnen oplossen
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
Daarnaast krijgen de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 een 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!

Nieuwe ouder-kind adviseur
Mijn naam is Noorke Thakoerpersad.
Ik werk als ouder- en kindadviseur op deze school en uw wijk. U kunt bij mij
terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over
pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind
beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We
kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als
het ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips,
gesprekken of een training. Als het nodig is, zorg ik voor een verwijzing naar
specialistische hulp.
Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam OudWest & de Baarsjes. Daarin werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik
kan betrekken.

En ook de jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt
de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van mijn collega’s.
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik spreekuur in de wijk Brederodestraat en op school (op
woensdagmorgen). Ik ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed
vinden, werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. U kunt mij bereiken via
06 5768 6502 of n.thakoerpersad@oktamsterdam.nl. Meer informatie: www.oktamsterdam.nl.

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

Kerst 2016

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

Volleybal
Het team van de Waterkant heeft begin januari meegedaan aan
het ambtenaren volleybaltoernooi van Amsterdam. Vol
enthousiasme, maar zonder een al te goede techniek. Helaas
zijn we niet doorgegaan naar de finale. Toch nog maar even
oefenen in onze eigen gymzaal!

Oproep van de Speeltuinvereniging
Beste ouders,
Voor een nieuw te beginnen spannende Club bij ASV Bilderdijk zijn we op zoek naar een technisch onderlegde
ouder/hobbyist(e) die de club op vrijwillige basis kan begeleiden. We willen graag aan de slag met de kinderen en
lekker puzzelen en knobbelen met 3D-printen, mogelijk ook Technisch Lego en het samenstellen en programmeren
van eenvoudige Elektronica (Arduino) op maandag- of donderdagmiddag.
Als u belangstelling heeft kunt u langskomen of contact opnemen met Rob van Luijnen of Hans Koster in het
clubgebouw of een mailtje of een belletje naar asv@bilderdijkpark.nl, c.q. 020-6166002.
We horen graag van u.
Het team van ASV Bilderdijkpark

De komende activiteiten
Datum
Dinsdag 17 januari
Vrijdag 20 januari; 14:45
Dinsdag 24 januari
Dinsdag 31 januari
Dinsdag 31 januari
Donderdag 2 februari; 10:00 –
11:00
Donderdag 2 februari; 13:15 –
14:15
Vrijdag 3 februari; 14:45
Woensdag 8 februari 2017
8.30 – 9.30
Woensdag 8 februari
Vrijdag 10 februari; 14:45
Vrijdag 10 februari
Maandag 13 februari
Dinsdag 14 februari
Woensdag 15 februari
Donderdag 16 februari
Donderdag 16 februari; 13:15
– 14:15

Activiteit
Start schooltuinen
Voetballen tegen leerkrachten
Voorleesdag in de kleuterklassen – OBA
Kinderen vrij i.v.m. studiedag
Adviesgesprekken VO
Krakeling

Wie?
Groep 6
Groep 5
Groep 1/2
Alle leerlingen
Groepen 8
Groep 3

Krakeling

Groep 4

Voetballen tegen leerkrachten
Inloopochtend voor ouders

Groep 4
Alle ouders

Verzetsmuseum
Voetballen tegen leerkrachten
Verzetsmuseum
Rijksmuseum
Rijksmuseum
Rijksmuseum
Rijksmuseum
Krakeling

Vrijdag 17 februari

Artis

Groep 8A
Groep 3B
Groep 8B
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 1/2D
Groep 6/7
Groep 7
Groep 8A
Groep 8B
Groep 5
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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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