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De verbouwing

Afgelopen donderdag hebben we een kijkje mogen nemen in de
nieuwbouw. Wij zijn heel enthousiast over de mooie lichte
ruimtes in het gebouw. Op dit moment is de eindoplevering
verschoven naar 16 juli.
Dit betekent dat de verbouwing voor de zomervakantie afgerond
zal zijn.

Agenda
Vrijdag 15 juni

Informatieochtend/rondleiding

Maandag 18 juni
Suikerfeest

Maandag 18 juni t/m 20 juni
Schoolkamp groep 8

Donderdag 21 juni
Sportdag groep 7/8 -8

Woensdag 22 juni

Studiedag/ kinderen zijn vrij

Avondvierdaagse

Van maandag 2 tot en met donderdag 5 juli is de
Avondvierdaagse. Voor veel kinderen de gezelligste zomerweek
van het schooljaar. Doen u en uw kind ook weer mee?
Ga naar: https://a4dw.nl/index.php/individueel-inschrijven /
Voor ouders die niet iedere avond meelopen: de Ouderraad
zoekt nog ouders die een avond het steunpunt willen bemannen
om water, groente, fruit en stroopwafels uit te
delen.
Neem alstublieft contact op met Fleur Welter
via fleurwltr@gmail.com om u aan te melden.
De kinderen en de Ouderraad zijn u dankbaar.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt ueen oplossing voor een
gezonde avondmaaltijd tijdens deze vier dagen.

Vrijdag 28 juni

Schoolreis groep 1/2
De goudvis

Vrijdag 29 juni
Rapporten 7 en 8
Nieuwsbrief 15

Lessen op De Waterkant voor de groepen 3,3/4, 4 en 5
Afgelopen weken hebben de groepen die tijdelijk op locatie De
Meidoorn zitten een bezoekje gebracht aan De Waterkant.
Tijdens hun bezoek kregen zij een
leuke en leerzame workshop van Kim
Tuin. Zij leerden over wat plastic afval
doet met ons milieu en maakten
gezamenlijk een kunstwerk van plastic
voor onze “nieuwe” school.
Wij zijn benieuwd naar het
eindresultaat!

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

Verjaardagen 10 juni
t/m 29 juni

De spelletjesdag

Afgelopen woensdag was het voor de
kleuters feest! Het was weer
spelletjesdag. Een heleboel vrijwillige
ouders en de kinderen van groep 8
hebben samen met de kleuters allerlei
verschillende spelletjes op het
schoolplein mogen doen. Het was een
heel geslaagde dag! Wij willen graag
alle ouders en alle kinderen van groep
8 bedanken voor de hulp.

Voorschoolse opvang door de Speeltuinvereniging

09 juni Jazzmay
10 juni Sweder
Bruno
11 juni Lotte
12 juni Olivier
13 juni Kaat
16 juni Michael

Wij merken dat er steeds meer ouders zijn die interesse hebben
in opvang vóór schooltijd. De speeltuinvereniging wil dit bij
genoeg interesse graag faciliteren. Voordat zij starten met een
opvang vóór schooltijd zijn zij benieuwd hoeveel vraag hiernaar
is. Wij willen u vragen om bij interesse een mailtje te sturen met
daarin uw voorkeursdagen en -tijd naar info@dewaterkant.net.

18 juni Zaid
Naoufel
Tim
Luz

Schoolreis groep 5 t/m 7

20 juni Meino

Groep 5 t/m 7 is vandaag naar het Archeon in
Alphen aan de Rijn geweest. Zij hebben hier een
doe-route gedaan over de middeleeuwen of de
prehistorie. Leerlingen gingen aan de slag met
verschillende activiteiten als boogschieten,
vilten, zwaardvechten, hunebedsteen trekken,
schminken, vuur maken en nog veel meer. Het
was een geslaagde dag.

Wijkmediatoren

De afgelopen weken hebben zes van onze mediatoren, samen
met een aantal mediatoren van de Annie M.G. Schmidt school en
de Leonardo Davincischool, de verdiepende mediatietraining
voor de Vreedzame Wijk gevolgd. Wat onze mediatoren op
school hebben geleerd kunnen zij nu ook toepassen in de wijk,
bijvoorbeeld op het voetbalveld naast de school. Zij hebben
daarvoor twee bijeenkomsten gevolgd en een bezoek gebracht
aan het hoofdkantoor van de politie, waar we zelfs in de
meldkamer en in een politiebus zijn geweest. De cursus werd
afgerond met een mooie uitreiking. Vol trots kunnen wij zeggen
dat al onze deelnemende mediatoren hun wijkmediatiediploma
hebben behaald. In de toekomst is er dus een grote kans dat u
ze ook na
schooltijd
tegenkomt!

19 juni Pharell

21 juni Krijn
23 juni Noor
Aya
Robin
24 juni Farhan
Irfan
Nida
25 juni Malaika
Bo
27 juni Rienk
Loek
Reda
Max
28 juni Rufus
Furkan
Yuna
Syme
01 juli Misha

