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Meld je aan voor de stuurgroep Vreedzame school

Sinds afgelopen herfst heeft De Waterkant een stuurgroep
Vreedzame school. In deze groep denken ouders en
teamleden samen na over het pedagogisch klimaat op De
Waterkant in het kader van Vreedzame School en Vreedzame
Wijk. Hoe willen we met elkaar omgaan en hoe kunnen we
een verbinding leggen tussen school en thuis? We willen onze
school zoveel mogelijk als een gemeenschap laten fungeren,
waarin wij samen verantwoordelijk zijn voor het opvoeden
van onze kinderen tot democratische burgers.

Agenda
Vrijdag 27 april

Koningsdag/kinderen zijn vrij

Vrijdag 27 april t/m 11 mei
Mei vakantie

Dinsdag 15 mei
MT vergadering

Ideeën die mede dankzij de stuurgroep tot stand zijn
gekomen: de Vreedzame School-bijeenkomsten voor alle
ouders, de prijsvraag om de schoolpleincontainer te
beschilderen en opstekers die we mee hebben laten geven
naar huis. Verder blijven we aandacht vragen voor het belang
om op tijd te kunnen starten in de klas in de ochtend,
duidelijke afspraken te maken tussen kinderen, ouders en
teamleden en om mediatoren (uit groep 7 en 8) voldoende
zorg en aandacht te geven, want zij zijn een belangrijke spil
in De Waterkant als Vreedzame School.

Woensdag 16 mei
Schoolfotograaf op de Waterkant

Donderdag 17 mei

Schoolfotograaf op de Meidoorn

Donderdag 17 mei

Informatieochtend/rondleiding

Vrijdag 18 mei
Nieuwsbrief 13

Omdat enkele ouderleden op dit moment een te drukbezette
agenda hebben, vragen we hierbij geïnteresseerde ouders om
zich aan te melden.
De overleggen zullen zoveel mogelijk op woensdagochtend
gepland worden. Het eerstvolgende overleg is op woensdag
13 juni om 08:45 - 10:00 uur. Je bent van harte welkom!
Stuur een mail naar Jessica Idsinga
(directeur@dewaterkant.net) om je aan te melden.
Groet,
Nanja

Schoolfotgraaf

Woensdag 16 en donderdag 17 mei komt de schoolfotograaf.
Woensdags op De Waterkant en op donderdag op de locatie
Meidoorn. U heeft hierover een aparte email gekregen met
informatie. Gezinnen met kinderen op beide locaties kunnen
zich inschrijven voor de broertjes/zusjesfoto’s bij de
administratie. Deze worden genomen op woensdagmiddag op
De Waterkant.
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De ontwerpwedstrijd – Vreedzame school

Vandaag is de jury van de ontwerpwedstrijd samengekomen
om een ontwerp te kiezen voor op de container in de
speeltuin. We hebben samen uit de vele inzendingen een top
3 gekozen. Rob en Wil hebben uiteindelijk samen met twee
kunstenaressen de winnaar gekozen. Heel erg gefeliciteerd
Isabella Deutekom!

Verjaardagen 09 april
t/m 27 april
29 april Ranya
02 mei Max
03 mei Fenix
05 mei Marita
06 mei Djeyfano
08 mei Maia
Sara
10 mei Emma
15 mei Boet
16 mei Finn

De container wordt na de meivakantie eerst wit
overgeschilderd. Daarna gaan twee kunstenaressen samen
met de kinderen de container overschilderen. Wij hebben
vernomen dat er ook ouders zijn die het leuk zouden vinden
om te helpen. Natuurlijk is alle hulp meer dan welkom! Stuur
een mailtje naar n.rodenhuis@dewaterkant.net voor meer
informatie.

Scholenmarkt

Op dinsdag 24 april werd de jaarlijkse Scholenmarkt van
Amsterdam West georganiseerd op de Elisabeth Paulusschool.
Jasper, Frans, Jessica, Femke en Noortje waren daarbij
aanwezig om onze school te vertegenwoordigen. Wij hebben
bij de organisatie van de Scholenmarkt heel veel hulp
gekregen van Niels de Keizer en Diane Bouwman. Heel erg
bedankt!

17 mei Tassnim
18 mei Sarah

Koningsspelen 2018

Op vrijdag 20 april deed ook op De Waterkant aan de
koningsspelen mee. Groep 3, 3/4 en 4 onder begeleiding van
groep 8 op het plein en in het Bilderdijkpark en groep 5 en 6 in
het Rembrandtpark.
Er werd met alle leerlingen op De Waterkant gedanst.
Groep 5 en 6 hadden onderweg terug naar school nog een
gezellige picknick.
Het heerlijke weer en de fantastische begeleiding van groep 8
maakten de dag tot een groot succes.

Juf Sonja met pensioen
Woensdag 25 april heeft het team een feestje georganiseerd
voor juf Sonja. Veel oud collega’s waren weer even terug op De
Waterkant. Juf Chanel had heerlijke hapjes verzorgd en de
collega’s een mooi fotoboek, een filmpje, bloemen, een cadeau
en mooie woorden. Bouwien van de Wehring was namens het
bestuur aanwezig.
Het is een hele prestatie om 40 jaar in het onderwijs te
werken. Chapeau Sonja en geniet van je vrije tijd!
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