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Afscheid juf Maryam

Na 10 jaar les te hebben gegeven in het basisonderwijs,
waarvan 6 jaar op De Waterkant, neem ik binnenkort afscheid
van deze geweldig leuke school. Ik heb altijd met ontzettend
veel plezier gewerkt op De Waterkant. Ik heb genoten.
Genoten van het lesgeven, de activiteiten, de feesten en
boven alles; van de kinderen. Na deze periode is nu het
moment aangebroken om elders een nieuwe start te maken
en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Per 1
juni treed ik in dienst bij het ROC van
Amsterdam als docent rekenen en
studieloopbaanbegeleider.
Ik wil jullie allen hartelijk danken voor jullie
vertrouwen in mij en de fijne tijd samen.
Juf Maryam

Vervanging juf Maryam in groep 6

Groep 6 zal vanaf 4 juni op maandag en dinsdag les krijgen
van juf Sandra Gabes (Zij heeft van januari t/m mei voor juf
Rozemarijn ingevallen) en op woensdag, donderdag en
vrijdag van meester Jorn.

Agenda
Maandag 21 mei
Pinksteren

Woensdag 23 mei
Groep 6 en groep 7
muziekwedstrijd Haarlem
MR vergadering

Maandag 28 mei t/m 8 juni
Cito eindtoets

Dinsdag 29 mei
Verkeersexamen groep 8

Woensdag 6 juni

Spelletjesdag groep ½

Donderdag 7 juni

Groep 3 en ¾ naar het Tropenmuseum

Vrijdag 8 juni

Schoolreis groep 5,6,7
Nieuwsbrief 14

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Deze wet
heeft gevolgen voor de wijze waarop scholen met
leerlinggegevens moeten omgaan. De
stichting waar onze school onderdeel
van uitmaakt, de AWBR, heeft hier
maatregelen voor getroffen voor al
haar scholen. Wij zullen u hier
komende periode regelmatig over
informeren. In deze nieuwsbrief leest
u een stukje over het maken van
beeldmateriaal.

Medewerkers en ouders die foto’s en video’s maken op
school
Als school ben je alleen verantwoordelijk voor de foto’s en
video’s die je zelf of in opdracht laat maken. Een leraar die
bijvoorbeeld een Facebookpagina maakt en daar iedere dag
leuke foto's van de klas op plaatst: dat is de
verantwoordelijkheid van de school.

Bilderdijkpark 18,
1052 SC Amsterdam
info@dewaterkant.net
www.dewaterkant.net
020 6120122

De school is niet verantwoordelijk voor een ouder die tijdens
het schoolfeest foto's maakt en dit deelt via bijvoorbeeld Twitter.
Als school hebben wij wel de verantwoordelijkheid voor
medewerkers en ouders die vrijwillig meehelpen. Medewerkers
en hulpouders die meegaan op
schoolreis, kamp, museumlessen of
helpen bij activiteiten mogen geen
foto's van de kinderen maken en
delen, waarvan de ouders geen
toestemming hebben gegeven. Wij
moeten medewerkers en ouders hier
ook op aanspreken wanneer dit wel
gebeurd.

Toestemming gebruik foto’s en video’s

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we
mee bezig zijn. Tijdens verschillende gelegenheden maken wij
foto’s en opnames. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij
plaatsen geen foto’s of video's waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. Voorheen stond in de schoolgids dat
ouders het op school konden aangeven als zij niet wilden dat
beeldmateriaal van hun kinderen gebruikt werd. Dit is echter
met de nieuwe wetgeving die op 25 mei in gaat niet meer
voldoende.
Daarom willen wij u vragen of u via onderstaande link
toestemming wilt geven voor het gebruik van beeldmateriaal
van uw zoon/dochter.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven
toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven.
Klik hier voor het toestemmingsformulier

Vreedzame school blok 6

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen
tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met
verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl,
levensbeschouwing, leeftijd, sekse, seksuele geaardheid en in
cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen
leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de
school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met
verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om
luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening
kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze
manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve
aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend
in plaats van eng of vreemd.

Verjaardagen 19 mei
t/m 8 juni
19 mei David
20 mei Myla
21 mei Pilou
22 mei Noa
24 mei Mylo
Ziva
25 mei Salma
Siena
26 mei Lou
27 mei Kalle
29 mei Demir
Bo
30 mei Felix
Kai
31 mei Anna
1 juni Esra
2 juni Aysen
3 juni Noah
6 juni Susanne
7 juni Nathalie
8 juni Olivia

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen.
Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen.
Naast de lesactiviteiten is de manier waarop wij als
leerkrachten en ouders zelf omgaan met overeenkomsten en
verschillen erg belangrijk. Wij zetten ons in voor een goede
voorbeeldfunctie naar de kinderen.

Suikerfeest op De Waterkant

Dit jaar willen we graag het Suikerfeest vieren op de Waterkant.
We zullen het Suikerfeest vieren op maandag 18 juni. Hiervoor
zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden om te helpen
deze activiteit met ons te verzorgen. We zijn onder andere op
zoek naar ouders die thee willen maken, henna willen zetten,
hapjes willen maken of willen vertellen wat het Suikerfeest is.
Heeft u zelf een idee dat heel goed past bij het Suikerfeest? Daar
staan wij natuurlijk voor open. Lijkt het u leuk om te helpen?
Kunt u zich opgeven bij juf Julia groep 1/2d of juf Yvette
groep 3.
Woensdag 6 juni om 12:15 willen we graag bij elkaar komen om
de dag voor te bereiden.
Juf Julia en juf Yvette
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