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Een goede start
Op dinsdag 9 januari zijn wij gestart met het tweede deel
van het schooljaar. Dat was best even spannend, zou
iedereen op de juiste tijd, op de juiste locatie zijn?
Gelukkig is dit dankzij uw hulp fantastisch gelukt.

Agenda
Maandag 15 januari

Start citoweek groep 8
13.30 afsluiting Mediawijsheid groep 6

Woensdag 17 januari
Studiemiddag team: visie cultuur

Vrijdag 19 januari

Start verbouwing

De verbouwing is gestart, maar nog niet zover als wij allen
hadden gehoopt. Door verschillende oorzaken kon de
sloper nog niet starten. Aankomende twee weken willen wij
als school, tijdens de Citotoetsen, geen lawaai voor onze
leerlingen. Dit betekent dat pas vanaf 5 februari gesloopt
wordt. In de bouwbrief van volgende week zal ik u een
uitgebreide update geven over de verdere planning en
stand van zaken.

Rondleiding/Info ochtend

Maandag 22 januari

Start Citoweek groep 2 t/m 7

Dinsdag 30 januari
Leerlingen zijn vrij!
Adviesgesprekken gr. 8

Vrijdag 1 februari
Nieuwsbrief 8

Nieuwe gezichten in de school
Sinds november werkt Ahmed Mahmood op de vrijdag op
school. Hij ondersteunt Claudia bij de
conciërgewerkzaamheden.
De administratie is uitgebreid met Sandra Worst (ma, di en
do). Zij stelt zich een stukje verder in deze nieuwsbrief aan
u voor. Ashvin is op woensdag en donderdag aanwezig.
Sandra Gabes zal de komende periode, tijdens de reintegratie van juf Rozemarijn (woe-do- vrij) in een deel van
groep 7/8 werken.

Het aanvragen van verlof
Afgelopen week hebben wij een aantal verzoeken voor
verlof ontvangen. Graag wil ik u erop wijzen dat verlof 6
weken voor aanvang aangevraagd dient te worden op een
officieel aanvraagformulier van de Leerplicht gemeente
Amsterdam.

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

Op de achterkant van het formulier staan de richtlijnen
voor het verkrijgen van verlof. Het aanvraagformulier is te
downloaden van onze website of op
te halen bij de administratie van de
school.

Even voorstellen
Graag wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is
Sandra Worst en ik ben afgelopen maandag
begonnen op de administratie, daar ben ik
op maandag, dinsdag en donderdag te
vinden.
Ik ben getrouwd en een 48-jarige moeder
van twee dochters. In mijn vrije tijd geef ik handbaltraining
en coach ik kinderen tijdens wedstrijden. Ook het
organiseren van feestjes en jeugdkampen doe ik graag.
Verder maak ik in mijn drukke leven graag tijd vrij om te
lezen en doe ik aan Zumba en hardlopen om te
ontspannen. Ik hoop er samen met u, het team en
de kinderen een fijne tijd op de Waterkant van te maken!”

Kerst in groep 7

Verjaardagen t/m 30
januari
14 januari Redouan el Bousklatis
Levi Demir
15 januari Rijk den Dulk
Bo Schneider
16 januari Suennur Yaman
17 januari Troj Tuin
Nina Tsachouridis
18 januari Liam Lakeman
Amar Dombreé
Noya Haqé
Dellon Ikharo
22 januari Yale Stenvers
23 januari Pelle Monnens
Naomi Oforka
David van Raaij
Aisha Sagzai
Jonathan Stijnman
27 januari Nine van Eijk
28 januari Luciano Herraez
30 januari Esha Prizmic
Alba Samori

In de nieuwsbrief voor de vakantie gaven wij al een korte
terugblik van het kerstdiner. Dit filmpje van groep 7 willen
wij u echter niet onthouden, dus toch ook in deze
nieuwsbrief nog een klein beetje Kerst.
https://vimeo.com/250794956

Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
De inschrijving voor het schoolvoetbal is
gestart voor leerlingen van groep 5 t/m 8. De
leerlingen kunnen zich t/m 16 februari
inschrijven bij meester Tim. De wedstrijden
worden gespeeld op de woensdagmiddag.
Afhankelijk van het rooster moet u er
rekening mee houden dat er op de woensdagmiddagen 7,
14, 21 en 28 maart 2018 en 4, 11 en 18 april 2018 door de
team(s) mogelijk wedstrijden worden gespeeld. De
Amsterdamse finaledag staat gepland op woensdag 16 mei
2018. Alle wedstrijden vinden plaats tussen 13.00 en 18.00
uur.
In een email die u heeft ontvangen leest u meer informatie
over de inschrijving.

Naschoolse activiteiten
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u de folder van
Combiwel. Op de donderdagmiddag zijn er twee geweldige
activiteiten gepland op De Waterkant. Een voor groep 5,6,7 en
een voor groep 2,3 en 4. Natuurlijk staan er ook leuke
activiteiten in op andere locaties. Bekijk de folder en schrijf je
in!
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