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Sinterklaas op De Waterkant
Wat is het toch een spannende tijd! De school is prachtig versierd en iedereen is
druk met de naderende komst van Sinterklaas. Afgelopen week hebben de Pieten
in de schoenen en laatjes van de leerlingen een cadeautje gebracht.
Op maandag 4 december brengen de bovenbouwleerlingen de surprises naar
school.
Op dinsdag 5 december verwachten wij de Sint en zijn Pieten bij ons op school.
Planning van 5 december
8.30 De leerlingen zijn in de klas met hun jas aan.
Ouders staan op het plein in het aangegeven “oudervak”.
8.35 De leerlingen gaan naar buiten met de juf/meester naar de afgesproken
plaats aan de kade.
8.50 Aankomst Sinterklaas
9.00 Ontvangst Sinterklaas op het bordes.
Vervolgens vieren wij in de groepen het Sinterklaasfeest.
De leerlingen zijn om 11.45 vrij!

Pietenochtend in groep 1/2
De kleuterklassen hadden vanochtend een heel leuke pietenochtend. Er was een
echte pepernotenbakkerij en langzaam veranderden alle kinderen in echte pieten
met echte pietenmutsen. We hebben zelf pepernoten gebakken in alle maten en
die hebben we ook allemaal lekker opgegeten. We weten zeker dat alle kinderen
nu als de beste pepernoten bakken, dus probeer het thuis vooral uit!

Agenda
Dinsdag 5 december
Sinterklaasfeest
De leerlingen zijn 11.45 vrij
Woensdag 6 december
8.30 opruimen van de Sint
versiering
12.00 aankleding school
kerstversiering
Vrijdag 8 december
The voice of The Waterkant
Maandag 11 december
15.00 Stuurgroep Vreedzame
school
18.30 Repetitie kerstkoor
Bijeenkomst verbouwing
19.00 in de Aula
19.45 OR vergadering
Dinsdag 12 december
(Mogelijke) staking PO
Donderdag 14 december
Voorlichting VO groep 8
18.45-20.30
Vrijdag 15 december
The voice of te Waterkant
Donderdag 20 december
18.00 kerstdiner

Bijeenkomst verbouwing en verhuizing 11 december
Op maandag 11 december om 19.00 uur is er een informatiebijeenkomst over
de aankomende verhuizing en verbouwing. Meer informatie hierover leest u
in de aparte bouwbrief. Deze bouwbrief is ook vandaag aan u verstuurd.

Vrijdag 21 december
De leerlingen zijn de hele dag vrij

Koffieochtend thema; De Vreedzame school
Op vrijdag 24 november is er vanuit de stuurgroep Vreedzame School een
koffieochtend voor ouders georganiseerd. Er was een opkomst van 21 ouders.
De koffieochtend startte met informatie over de Vreedzame School als
methode in de school en later lag de focus op blok 3: We hebben oor voor
elkaar. Tijdens de bijeenkomst was er een leuke mix van
informatievoorziening en interactie met ouders onderling. In het kader van
We hebben oor voor elkaar hebben ouders door middel van een mix en ruil
oefening (waarbij verschillende interpersoonlijke ‘problemen’ werden
geïntroduceerd) met elkaar gediscussieerd over een goede manier van
communiceren. Uiteindelijk verliet iedereen de aula met een beter beeld en
een grotere betrokkenheid bij de principes van de Vreedzame School. Tijdens
de evaluatie gaven ouders aan deze bijeenkomsten vaker te willen en dat het
een meerwaarde heeft, omdat
er informatie gegeven wordt,
maar ook omdat ouders elkaar
beter leren kennen. De
stuurgroep ziet de
bijeenkomsten als een geschikt
middel om gestelde doelen te
communiceren en ouders te
activeren en enthousiasmeren
voor de Vreedzame School.

Gezocht: vrijwilligers voor de overblijf
De overblijf van De waterkant is op zoek naar medewerkers voor de overblijf. Als
medewerker van de overblijf ontvang je een vastgestelde vrijwilligersvergoeding.
Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en beschik je over pedagogische
kwaliteiten? Neem dan contact op met onze overblijfcoördinatrice: Chanel
Vredevoogd. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot
14.00 aanwezig.

The Voice of The Waterkant
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van De Waterkant veel geleerd
van onze muziekjuf Floor Bastiaans. Dat willen wij
natuurlijk graag met u delen. U bent daarom van harte
uitgenodigd voor de optredens van The Voice of the
Waterkant in de aula .
Vrijdag 8 december 13.00- 13.45 : groep 1/2
Vrijdag 8 december 14.00- 14.45 : groep 3, 3/4 , 4 en 5
Vrijdag 15 december 13.45- 14.45 : groep 6, 7, 7/8 en 8

Het Waterkantkerstkoor
Het kerstkoor gaat o.l.v. Meester Adriaen weer
optreden tijdens het kerstfeest op school:
donderdag 21 december.
Kinderen en ouders kunnen zich aanmelden bij
juffrouw Floor . We hebben 11 en 18 december
van 18.30-19.30 uur repetities op school.

Verjaardagen t/m 31
december

1 december Jules Udding
5 december Luca Hattab
7 december Dorka Toth-Varga
9 december Delia Nanninga
9 december Yusuf Yurtseven
11 december Naoufal Benali
11 december Dewi v.d. Bosch
14 december Quincy Kenter
14 december Batu Weers
18 december Quint Fick
23 december Indy Dwidjono
24 december Seb Clairet
24 december Milan Fiolet
24 december Hüma Karaca
28 december Firdaouss Mimouni
28 december Oscar Vollmer Blyth
30 december Zaïd el Ghazaoui
30 december Harun Hammuda
31 december An-Djainy van Gennip

Informatiebijeenkomst voorgezet onderwijs 14 december
Op donderdagavond 14 december om 18.45 uur is er voor de ouders en
leerlingen van groep 8 een informatiebijeenkomst over de overgang naar het
voortgezet onderwijs.
In de aula wordt een scholenmarkt georganiseerd. Oud-leerlingen van De
Waterkant presenteren hun school en beantwoorden vragen.

Van Sint naar Kerst
Op woensdagochtend 6 december wordt om 8.30 de sinterklaasversiering
opgeruimd. Mocht u tijd hebben om hierbij te helpen, dan
bent u meer dan welkom!
Om 12.00 uur start het versieren voor de Kerst; ook hiervoor
zijn wij hard op zoek naar ouders die tijd hebben om een
handje te helpen.
Bij de lokalen hangen inschrijflijsten.
Op donderdag 21 december vieren wij het kerstfeest. Het
start om 18.00 uur. Verdere informatie over het Kerstfeest
ontvangt u in aparte email.
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