DALTONDAG (ochtend) vrijdag 14
APRIL
Nog veel aanmeldingen nodig. Zie
pagina 2!

Info 9 –
2016/2017

Datum: 24-03-2017
Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,
Bijgaand ontvang u weer de Nieuwsbrief van de Waterkant
De leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 en alle ouders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de leerling- en
oudertevredenheidsonderzoeken. Ouders hebben hierover op 16 maart een e-mail ontvangen. Tot op heden hebben
wij van 79 ouders een ingevulde vragenlijst ontvangen. Ik hoop natuurlijk op een nog veel hogere response en kijk
daarom uit naar nog veel meer reacties.
In deze Nieuwsbrief besteed ik aandacht aan de begeleiding van leerkrachten op school. Ook treft u hier een aantal
regels rond schoolreisjes aan. Verder kunt u onder meer lezen over de week van het geld, schooltuinen groep 6 en
alle belangrijke data.
Aanpassing tijdpad communicatie-onderzoek:
Eerder kon u in de Nieuwsbrief lezen dat een onderzoek zou worden uitgevoerd naar de communicatie tussen school
en ouders. Dit onderzoek is uitgevoerd door een ouder van school. Alle interviews met ouders en team zijn afgerond,
waarmee een goed beeld is ontstaan van de huidige communicatie tussen ouders en school. Tevens heeft het
heldere borgpunten en suggesties ter verbetering van de communicatie opgeleverd. Het verslag hiervan wordt eind
volgende week aangeboden aan het team en de MR. Vervolgens wordt het verslag in de MR vergadering van 6 april
behandeld.
Nadat het onderzoek besproken is met de MR, wordt het per e-mail gedeeld met alle ouders.
Met vriendelijke groeten,
Koos van der Bij
Directeur OBS De Waterkant

Extra bel om 8.25 uur
Wellicht heeft u het al gemerkt, om 8.25 is er een nieuw belsignaal. Dit signaal maakt u
en de leerkrachten er op attent dat het tijd is om afscheid van uw kind te nemen. Wij
willen de lessen graag direct om 8.30 starten; het helpt als wij de deuren dan ook tijdig
kunnen sluiten.
Heel fijn als u ons hierbij wilt helpen!
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Vrijdagochtend 7 april 2017 is het weer zover, Daltondag op De Waterkant!
Om deze ochtend 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.
Tot op dit moment hebben wij onvoldoende aanmeldingen van ouders ontvangen. Er zijn nog flink wat
aanmeldingen nodig om de dag door te kunnen laten gaan!
Aanmeldformulieren en een ideeënboek vindt u in de hal op de begane grond.
Nb: tijdens de Daltondag wordt gefilmd door één van onze ouders. Daar zal een filmpje van gemaakt worden, dat ook
op onze website komt. Mocht u hier voor uw kind bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mailen naar
info@dewaterkant.net. Dan houden wij daar rekening mee.

Liever niet roken op het schoolplein
Officieel is het (nog) toegestaan, maar roken
op het schoolplein is wat ons betreft niet het
goede voorbeeld voor jonge kinderen. Wij
willen u daarom vragen ons te helpen bij het
geven van het goede voorbeeld en op het
school- en speelplein niet te roken. Bedankt
voor uw medewerking!

Gezocht: creatieve ouders!
HELP onze website en nieuwsbrief verbeteren
Wij willen de Nieuwsbrief en de website verbeteren. Met een
team van ouders zijn we al gestart om na te denken over de
uitstraling, vormgeving en het gebruikersgemak ervan. Ons
huidig team van ouders bestaat onder meer uit iemand die
vooral strategisch meedenkt, iemand die de vormgeving
doet en een digitale expert. Wij zoeken nog:
- een copywriter
- een grafisch designer of art director
- iemand die HTML templates kan maken.
Zin om een zinvolle en interessante bijdrage te leveren?
Mail: k.vanderbij@dewaterkant.net
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Leerkrachtbegeleiding op de Waterkant
Af en toe krijg ik de vraag op welke wijze leerkrachten begeleiding krijgen in het voortdurende veranderende en
complexe vak van leerkracht. In deze Nieuwsbrief wil ik hier op ingaan, drie onderdelen komen aan de orde: opleiding
van leerkrachten, begeleiding van leerkrachten en extra begeleiding van nieuwe leerkrachten. Jaarlijks schrijven wij
als school hiervoor ook een scholingsplan, dat ook weer ieder jaar geëvalueerd wordt.
Opleiding van leerkrachten
Leerkrachten zijn gekwalificeerd via een HBO of
universitaire opleiding om voor de klas te staan.
Maar om als professional voor de groep te staan,
is blijven leren en je ontwikkelen noodzakelijk.
Om dit mogelijk te maken organiseren wij
jaarlijks studiedagen voor het hele team. Dit jaar
hebben wij studiedagen gehad/gepland langs
twee thema’s: leerkracht-handelen in de klas en
schoolontwikkeling. Dat heeft geleid tot
studiemomenten op het gebied van Dalton,
effectief opstarten van het schooljaar, passend
onderwijs, gedrag van kinderen,
handelingsgericht werken (planmatig werken) en
feed back geven en ontvangen. Onlangs heeft
de AWBR een gehele studiedag verzorgd, voor alle medewerkers van de AWBR, met als thema “Digitaal
Meesterschap”.
Leerkrachten kunnen ook zelf een kort- of langdurende opleiding volgen. Zo gaan
er binnenkort twee leerkrachten een dag naar een conferentie over
leerlingengedrag, hebben enkele leerkrachten onlangs een andere Dalton-school
bezocht en doet één van onze leerkrachten een twee-jarige Master-opleiding
Special Educational Needs.
Onze eigen AWBR Academie verzorgt een deel van opleidingen; deels op teamniveau, maar ook op individueel
niveau, als open inschrijving. Een aantal leerkrachten volgt een opleiding via de AWBR Academie; een mooi
voorbeeld zijn de workshops “Leren zichtbaar maken”.
Begeleiding van leerkrachten
Gedurende het schooljaar worden leerkrachten begeleid om hun werk met de klas en in het team zo goed mogelijk te
doen. Daarvoor zetten wij onder meer structureel de volgende leerinterventies in:
- Groepsbesprekingen tussen interne begeleiders (IB) en leerkrachten
- Leerlingbesprekingen tussen interne begeleiders (IB) en leerkrachten
- Twee maal per jaar opbrengstenvergaderingen
- Klassenbezoek met feedback door IB en directie
- Intervisie tussen leerkrachten
- Collegiale consultatie en feedback tussen leerkrachten
- Jaarlijkse cyclus van functioneringsgesprekken.
In individuele gevallen wordt Video Interactie Begeleiding (video feedback in de klas) en coaching ingezet. Ook
hiervoor wordt de AWBR Academie regelmatig ingezet. Dit jaar wordt ook een interne audit uitgevoerd,
klassenbezoek bij alle leerkrachten is hier een onderdeel van.
Begeleiding van startende leerkrachten
Vanuit collega’s ontvangen startende leerkrachten aanvullende begeleiding. Daarnaast ontvangen zij extra
klassenbezoek, niet alleen van collega’s, IB en directie, maar ook van Femke Doorenbosch die hiervoor structureel
tijd ter beschikking heeft. Ook volgen beginnende leerkrachten een intensief 1-jarig starterstraject vanuit de AWBR
Academie.
Het is een heel palet van mogelijkheden, die erg belangrijk zijn in een omgeving waar ontwikkeling centraal staat.
Juist in het onderwijs is ‘een leven lang leren’ een belangrijke pilaar.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die uiteraard stellen.
Koos van der Bij
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Natuniek in groep 3
De groepen 3 zijn weer begonnen met NatuNiek (natuur en techniek). De kinderen leren door zelf te doen en actief te
onderzoeken.

Het thema “ik maak”. Hierin
worden allerlei soorten
verbindingen behandeld.

Het thema “ik speel”. De kinderen hebben
al geleerd over drijven en zinken en
opwaartse kracht.

Juf Nettie

Groep 3B op bezoek in het Rijksmuseum

Groep 3B heeft genoten van het bezoek aan het Rijksmuseum!
Juf Willeke

De Week van het
geld 2017
De Week van het geld 2017
vindt
plaats van 27 tot en met 31
maart. Het doel van deze
themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld.
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen
leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!
In deze week zullen verschillende groepen hier mee aan de slag gaan. Voor thuis zijn er ook leuke werkbladen te
vinden: https://www.weekvanhetgeld.nl/thuis/
Veel plezier en een leerzame week gewenst!
Namens het team,
Afke Dijkerman
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Schooltuin groep 6

Drie keer zijn we al bij de schooltuin geweest en vanaf april mogen we elke dinsdag. De kinderen hebben tijdens de
binnen lessen goed opgelet en weten nu waar noten en zaden inzitten, wat handig is om te planten in hun eigen
schooltuin en hoe je zelf een wormenhotel kunt maken.
Mocht je het leuk vinden om een keer mee gaan, dan kan dat natuurlijk altijd. Vanaf april (startdatum is nog niet
bekend) gaan we elke dinsdag met de tram naar het Rembrandtpark. Begeleiding van twee ouders hierbij, zou heel
fijn zijn.
De schooltuinlessen zijn in januari 2017 gestart en zullen doorgaan tot december 2017. Dat betekent dat de leerlingen
in groep 7 hier ook nog mee bezig zijn.
Namens groep 6,
Afke Dijkerman

Begeleiding schoolreisjes (en uitjes)
De schoolreisjes komen er weer aan. Voor iedereen goed om weer even de belangrijke elementen van begeleiding op
een rijtje te zetten.
- Schoolreisjes horen bij ons onderwijsprogramma en
zijn dus verplicht voor leerlingen vanaf 5 jaar
- De klassenouders regelen in overleg met de
leerkrachten de begeleidende ouders.
- Groepsgrootte: bij de kleuters streven we naar 1
begeleider per 4, voor de groepen 3 t/m 5 streven
we naar 1 begeleider op 5 kinderen. Voor groep 6
en 7 gaan we uit van 1 begeleider op 8 kinderen.
- Voor alle kinderen, personeelsleden en
begeleidende ouders is een ongevallenverzekering
afgesloten.
- Wij zijn niet verzekerd en ook niet verantwoordelijk
voor zoekgeraakte spullen
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-

Er zullen altijd gekwalificeerde leerkrachten met een uitje meegaan.
Op een schoolreisje krijgen leerkrachten vanaf nu een mobiele telefoon van school mee; als u
ouderbegeleider bent is het goed om dit nummer bij de hand te houden
Per klas beschikken leerkrachten over een EHBO doos, die meegaat op schoolreisje; altijd handig om dit bij
de hand te hebben.
De kinderen mogen op schoolreis geen mobiele telefoons meenemen.
Als zich tijdens de reis of het verblijf een serieus ongeluk voordoet, bepaalt de begeleidende ouder of
leerkracht of er alarm (politie/dokter/ambulance) geslagen wordt. De leerkracht(en) moeten altijd op de hoogte
gesteld worden. De leerkracht licht z.s.m. de directie in, die verdere
actie zal coördineren en contacten met het thuisfront onderhoudt.
- Bij andere problemen, zoals lichtere verwondingen zoekt de ouder of
leerkracht de EHBO-post van het park op of gaat naar de centrale post.
- Indien een leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont, kunnen de
groepsleerkrachten de beslissing nemen dat deze leerling niet meer
deelneemt aan een deel of de rest van het programma. Ook kan
besloten worden dat de betreffende leerling opgehaald wordt door zijn
ouders.
Nogal wat regels, maar het leek me goed om ze met u te delen. En
vooral natuurlijk: heel veel plezier!

De komende activiteiten
Datum
Vrijdag 24 maart 15.00
Vrijdag 31 maart 15.00
Vrijdag 7 april 15.00
Maandag 27 maart – vrijdag
31 maart
Woensdag 29 maart; 14:30
Vrijdag 31 maart
Vrijdag 7 april
Dinsdag 11 april
Woensdag 12 april 8.30 – 9.30
Woensdag 12 april
Donderdag 13 april; 09:1512:00
Vrijdag 21 april
Vrijdag 12 mei

Activiteit
Voetballen tegen leerkrachten
Voetballen tegen leerkrachten
Voetballen tegen leerkrachten
Week van het geld

Wie?
Groep 8B
Groep 7
Groep 6/7
Groep 4 t/m 8

Schoolvoetbal – Jos Watergraafsmeer
Kunstschooldag
Daltondag
Buitenlesdag
Inloopochtend ouders in de aula
De Werf
Discussiëren kun je leren - debatbattle

Groepen 5 en 6
Groepen 8
Iedereen
Iedereen
Ouders, IB, directie
Groep 8a
Groepen 6/7 en 7

Koningsspelen
Schoolreisje

Groepen 3 t/m 7
Groepen 5, 6, 6/7 en 7

Vakantierooster 2016-2017
van
22 april 2017
22 juli 2017

Meivakantie
Zomervakantie

tot en met
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
Woensdag 24 mei 2017

Donderdag 22 juni 2017
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