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Studiedag 21 maart

Woensdag 21 maart a.s. is er een studiedag voor de
leerkrachten en zijn de leerlingen vrij. Tijdens de
studiedag staan de volgende onderwerpen op de agenda:






Het versterken van ons Dalton onderwijs.
Actieplan ontwikkelen n.a.v. de
opbrengsten.
De zorgstructuur op De Waterkant
bespreken en aanscherpen.
De Vreedzame school

Agenda
Dinsdag 20 maart

MR vergadering 17.00 uur

Woensdag 21 maart

Studiedag/kinderen zijn vrij

Woensdag 28 maart
1/2 C Kinderboerderij

Vrijdag 30 maart

Communicatie en uitstraling
Omdat we allemaal vinden dat de communicatie tussen
ouders en school verbeterd kan worden, zijn we
gestart met het ontwikkelen van een meer inzichtelijke,
toegankelijkere website en bijbehorende nieuwsbrief.
Hiervoor is een projectgroep gestart met een aantal ouders
uit het digitale en communicatie veld.
We zijn nog op zoek naar ouders die enkele uren per
maand kunnen helpen aan de volgende onderdelen:


Mensen met een copy en/of redactionele achtergrond.
We willen de teksten op de website korter en duidelijker
schrijven. Ook moet er nagedacht worden over de tone-of-voice
voor de nieuwsbrief en andere sociale kanalen.



Mensen met een grafische achtergrond,
Die ons kunnen helpen met het opfrissen van het
logo en de identiteit van de Waterkant.



Mensen die willen testen en feedback willen
geven op de nieuwe ontwikkelingen.

Goede vrijdag kinderen zijn vrij

Maandag 02 april
2e Paasdag/kinderen zijn vrij

Dinsdag 03 april

1/2 A Kinderboerderij

Donderdag 5 april

Informatieochtend Vreedzame school

Vrijdag 06 april
Nieuwsbrief 11

Mocht u zichzelf herkennen in een of meerdere profielen
dan kunt u dit via onderstaand formulier aangeven.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aP
nbADHB80SWz1Ym7zhwqdOMa8z7BppKg6IYb_M0hUhUQ0h
XWDVYNEVQUVZFMDE3N0hBSjNLQjRCTC4u
Bilderdijkpark 18,
1052 SC Amsterdam
info@dewaterkant.net
www.dewaterkant.net

020 6120122

Vreedzaam schoolplein
De stuurgroep Vreedzame school
is actief binnen de Vreedzame
wijk. Samen met onze
buurtgenoten en partners in het
Bilderdijkpark willen wij er een
nog fijnere buurt van maken.
Onze speelgoedcontainer op de
speelplaats van de ASV kan wel
een opknapbeurt gebruiken.
Daarom is er een
ontwerpwedstrijd uitgeschreven.
Het mooiste ontwerp zal op de
container geschilderd worden.

Informatieochtend Vreedzame school

Op donderdagochtend 5 april is onze tweede
informatieochtend Vreedzame school. De vorige was een
groot succes en ook deze ochtend belooft gezellig en
leerzaam te worden. Het leuke van deze ochtend is dat het
de invulling wordt verzorgd door leerkrachten en ouders
samen!
Thema : “we dragen allemaal een steentje bij”
Tijd
: om 9.00 uur staat de koffie klaar

Verjaardagen 16 maart
t/m 06 april
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart

Sverre
Loai el Nahas
Olivier
Job
Theije
27 maart Max
29 maart Skyler
Aiden
Mijs
30 maart Anaïs
02 april Daniel
03 april Rayan
06 april Ino

Oudertevredenheidspeiling
Afgelopen maandag had slechts 12% (38 ouders) van de
ouders de peiling ingevuld. Op dit moment hebben al 115
ouders de tijd genomen om de vragen te beantwoorden.
Fijn! Wij hebben echter minimaal 168 respondenten nodig
voor de gewenste betrouwbaarheid. Heeft u
de peiling nog niet ingevuld? Via onderstaande
link kunt u binnen 5 minuten uw steentje
bijdragen.
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/XKBPS7P
Bedankt!

De ouderbijdrage!
Wederom vragen wij uw aandacht voor de ouderbijdrage.
De schoolreisjes moeten geboekt worden, maar daar is uw
bijdrage voor nodig. Heeft u nog niet betaald? Doe dat dan
vandaag nog even.
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