Info 8 –
2016/2017

Datum: 03-03-2017
Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,
Bijgaand ontvang u weer de Nieuwsbrief van de Waterkant. Ik hoop dat iedereen gezond en uitgerust is
teruggekomen van de vakantie. Ik was op vakantie in Willingen in Duitsland, waar ik vijf dagen (vooral in de regen)
heb geskied met mijn gezin. Ook leuk dat ik dat Jesse (groep 6) en Julius (groep 8B) tegenkwam met hun ouders.
De Daltondag komt er weer aan, daarover treft u in deze Nieuwsbrief een oproep aan. Verder foto’s over allerlei
activiteiten van de laatste tijd. De afgelopen periode zijn de ouder / kindgesprekken aan de hand van portfolio’s
gevoerd. De portfolio’s zijn nieuw op de Waterkant en wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Voelt u zich vooral vrij mij
hierover een mail met feedback te sturen.
Binnenkort ontvangen ouders, en de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 ook, een uitnodiging om deel te nemen
aan de ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken. Wij hopen en rekenen op een hoge respons.
Met vriendelijke groeten,
Koos van der Bij
Directeur OBS De Waterkant

Vrijdag 7 april 2017 is het weer zover, De Daltondag op De Waterkant!
Om deze dag tot een succes te maken zijn we op zoek naar ouders die het leuk zouden vinden hun kennis, hobby’s
en enthousiasme te delen met onze leerlingen. De bedoeling is dat u dan, misschien wel samen met een andere
ouder- een workshop bedenkt, voorbereidt en met de kinderen uitvoert.
Wij willen graag zo snel mogelijk weten welke ouders willen meehelpen. Meer informatie over de dag en aanmelden
ontvangt u via de klassenouders
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Klooikoffers
Willen de mensen die nog klooikoffers thuis hebben deze zo
snel mogelijk inleveren bij de leerlingen van het
klooikofferbedrijfje uit 8b?
Wanneer we alle klooikoffers weer terug hebben gaan we
over op een nieuw uitleensysteem om nog meer kinderen en
ouders te bereiken. De klooikoffers zullen dan gaan rouleren
in de klassen.
Juf Femke

Rekengym
De leerlingen van groep 7 zijn
afgelopen week aan de slag
gegaan met het metriek
stelsel en verhoudingen in de
gymles.
Er werd op verschillende
manieren in teams
samengewerkt om te bepalen
wat de lengte van een
volleybalveld is en werd o.a.
de gemiddelde snelheid per
team en de afstand per
seconde berekend.
Een rekenopdracht als “een
auto rijdt 90 km/u dus hoe
lang doet ie over 120 km?”
sluit minder aan bij de
belevingswereld van een kind
dan de vraag hoeveel tijd
nodig is om rennend een
afstand af te leggen.
‘Rekengym’ is daarmee een
actieve en betekenisvolle
manier van leren!
Juf Jacobine en Meester Tim
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De vreedzame school – blok 5
De afgelopen week hebben wij blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’
afgesloten. Vanaf 6 maart starten wij met blok 5 ‘We dragen allemaal een
steentje bij’.
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en
school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen.
Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken
en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een
positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de
klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het
werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide
kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is
dat vaak nog nieuw.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren
van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een
soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak.
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!

Breiles
We krijgen op dinsdagmiddag brei les van juf Willeke.
Ik kan nu recht breien, averecht, steken opzetten en afkanten.
Roemer, Abdie en Marciano kunnen ook al heel goed breien.
Het is heel gezellig en leerzaam.
Groetjes Mika (uit groep 8a)
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Krakelinglessen

Afgelopen dinsdag hadden de groepen 8 de laatste krakelingles. De kinderen van groep 8A zijn goed in het zelf
verzinnen van toneelstukjes. De opdracht was dat zij in tweetallen de volgende elementen samen lieten komen: een
zin uit de voorstelling, een truc en Bollywooddans. Als warming-up moesten de kinderen gek en groot dansen.
Juf Rozemarijn

Kijkochtend (ouders en leerlingen) groepen 1 en 2

In de maand februari zijn we in de kleutergroepen gestart met kijkochtenden. Op deze ochtenden laten leerlingen uit
de groepen 1 en 2, door hen uitgekozen beste (leer)werkjes, zien aan hun ouders. Op deze manier worden kinderen
stap voor stap alvast voorbereid op het voeren van ouder-kindgesprekken in latere jaren. Het waren erg leuke
ochtenden.
De kleuterleerkrachten.
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Artis bezoek groep 5

Groep 5 heeft sch(r)ik bij de insectenspeurtocht. En op andere plekken.

Bericht van de Ouder- en Kindteams
De Ouder- en Kindteams Amsterdam hebben naast de chat voor ouders van
kinderen 0-4 jaar, nu ook een chat voor ouders met kinderen in de leeftijd 023. Hier kunnen ouders terecht met vragen over de opvoeding of hun
gezinssituatie. De komende maanden loopt een online campagne om ouders
hier op te wijzen.
Fijn als je ouders wijst op de mogelijkheid van online contact met een ouderen kind-adviseur.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Strackx, intern begeleider

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

De komende activiteiten
Datum
Dinsdag 7 maart; 08:30 –
11:00
Vrijdag 10 maart; 09:30 –
11:30
Vrijdag 10 maart
Maandag 13 maart 13:15 –
14:15
Dinsdag 14 maart
Donderdag 16 maart 13:15 –
14:15
Vrijdag 17 maart; 09:30 –
11:30
Donderdag 23 maart; 14:00
Vrijdag 24 maart; 14:00
Vrijdag 31 maart (onder
voorbehoud)

Activiteit
Schooltuinen

Wie?
Groep 6

Rijksmuseum

Groep 3a

Voetballen leerkrachten – leerlingen
Krakeling

Groep 8A
Groep 6

Studiedag, kinderen zijn vrij
Krakeling

Allen
Groep 5

Rijksmuseum

Groep 3b

Voorstelling groep 3
Voorstelling groep 3
Kunstschooldag

Groep 3b
Groep 3a
Groep 8

Vakantierooster 2016-2017
van
22 april 2017
22 juli 2017

Meivakantie
zomervakantie

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

tot en met
30 april 2017
3 september 2017

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
Dinsdag 14 maart 2017
Woensdag 24 mei 2017
Donderdag 22 juni 2017
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