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Juf Sonja, 40 jaar juf!
Afgelopen donderdag heeft juf Sonja een wel heel
bijzonder jubileum gevierd, 40 jaar in het onderwijs.
Dat is een knappe prestatie en laten wij natuurlijk niet
zomaar voorbij gaan. Juf Sonja ontving een mooie bos
bloemen en 25 april vieren wij een feestje waarbij wij haar
in het zonnetje zetten.
Na de meivakantie gaat juf Sonja met
pensioen. Wij zullen haar dan enorm
gaan missen in het werken met de
leerlingen en haar inzet voor de
bibliotheek. Maar eerst is het tijd voor
feest!

De Scholenmarkt vindt op
dinsdag 24 april plaats op de
Elisabeth Paulusschool.
Adres: Zaandijkstraat 3,
1013 VM Amsterdam
Tijdstip: tussen 18.30 uur –
21.00 uur (voorbereiden vanaf
18.00 uur)

Scholenmarkt Amsterdam West

Op dinsdagavond 24 april wordt er een scholenmarkt
georganiseerd voor alle scholen in Amsterdam West. Ook de
Waterkant zal daarbij aanwezig zijn. Wij zijn opzoek naar
enthousiaste ouders en kinderen die ons daar willen helpen. Wij
denken namelijk dat jullie als ervaringsdeskundigen samen met
ons als leerkrachten de school het best kunnen
vertegenwoordigen. Ook als je niet de hele avond aanwezig kan
zijn ben je van harte welkom. Laat je weten of je komt?

Agenda
Woensdag 11 april
MT vergadering
Donderdag 12 april
Informatieochtend/rondleiding

Dinsdag 17 april
Amsterdamse Debatbattle
Dinsdag 17 t/m 19 april
Centrale eindtoets gr.8
Vrijdag 20 april
Koningsspelen
Maandag 23 april
9.00 Leerlingenraad
Dinsdag 24 april
17.00 MR vergadering
18.30 Scholenmarkt
14.45 Inpakken gr. 4
Woensdag 25 april
Laatste lesdag groep 4 op De
Meidoorn
Afscheidsfeest juf Sonja
Donderdag 26 april
Nieuwsbrief 12
Vrijdag 27 april t/m 11 mei
Mei vakantie

Bijeenkomst Vreedzame school

Op donderdag 5 april werd de tweede bijeenkomst van de
Vreedzame School georganiseerd. Deze bijeenkomst werd
mede- georganiseerd door Kina Smit (moeder van Alba)
die als orthopedagoge ouders en kinderen begeleidt.
Tijdens de bijeenkomst werd kort ingegaan op blok 4 van
de Vreedzame School en daarna hebben we ons gericht op
de gevoelsthermometer, conflictstrategieën en
oplossingsstrategieën aan de hand van een casus en
vragen van ouders uit de groep. Het was een heel
positieve bijeenkomst waar we van en met elkaar mochten
leren.

“Wat een leuke workshop over blok 4 van de vreedzame
school! Kina en Noortje vertelden over verschillende
methodes waarmee ze op school over emoties praten en
omgaan met thema’s zoals boosheid en jaloezie.
Voor ons als ouders volop herkenbare situaties,
tips en trucs. Het was leerzaam, lachen en ook
heel interessant. Heel fijn dat we nu thuis ook de
termen gebruiken die op school gebruikt worden.
De gevoelsthermometer hangt bij ons op de
koelkast vanaf vandaag!”
– Wieke van Dijk (moeder van Nine-Bo en Felix)

Daltondag

Vanwege de verbouwing op De Waterkant zal de Daltondag
van 11 april helaas niet doorgaan. Wij vinden dit erg
jammer, en zijn daarom op zoek naar een passend
alternatief. De commissie komt binnenkort bijeen om de
invulling voor dit jaar te bepalen. Zodra bekend is wat de
nieuwe plannen zijn stellen wij u op de hoogte.

Amsterdamse Debatbattle!
Ook dit jaar heeft de Waterkant weer workshops gekregen
met het thema discussiëren kun je leren. Op dinsdag 17
april mag Firdaouss onze klas en school vertegenwoordigen
bij de Amsterdamse Debatbattle op het podium van de
Balie. Groep 7 gaat mee om haar aan te moedigen!

Verjaardagen
9 april t/m 27 april
09 april

Karim
Melody

12 april

Livia
Maima
Ravi

14 april

Nxt

15 april

Alistair
Sunka

17 april

Mila
Ellen

18 april

Vigo

19 april

Kaj

20 april

Elektra
Nurferah
Nelson
Sawab

22 april

Emilly

23 april

Elin

24 april

Gijs

26 april

Sofia
Sophia

Hieronder een kort filmpje met een impressie van de DKJL
workshops: https://vimeo.com/261970075
We wensen haar allemaal veel succes!

Paasontbijt

Het lijkt alweer een tijd geleden, maar toch willen wij
graag nog even terugblikken op ons jaarlijkse paasontbijt.
In de ochtend hebben de leerlingen op de Meidoorn groep
3, 3/4, 4 en 5 met meester Tim en de leerkrachten een
gezamenlijk ochtendgymnastiek in pyjama gehouden.
Alle groepen hebben genoten van een heerlijk ontbijt
waarin de eitjes, pannenkoeken, cakejes niet ontbraken.
Wij willen de ouders hartelijke bedanken voor dit
feestelijke ontbijt.

Wij hadden ook een wedstrijd "Win de
pot eitjes voor je klas” en raad hoeveel
eitjes in de pot zitten, deze wedstrijd is
gewonnen door Livia uit groep 7/8.
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