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Parkeren en de veiligheid voor de school
In eerdere nieuwsbrieven hebben wij aandacht gevraagd
voor het verkeer voor de school en het parkeren op de
stoep. Naast dat het parkeren van auto’s op de stoep niet is
toegestaan, ontstaat er voor de kinderen een
onoverzichtelijke verkeerssituatie. Wij hebben daarom de
gemeente gevraagd mee te denken over een veilige situatie
en Handhaving en Toezicht gevraagd te handhaven.
Komende periode zal er steekproefsgewijs gehandhaafd
worden en indien nodig bekeurd.

Agenda
Dinsdag 6 februari

Bezoek Van Goghmuseum
Groep 1/2 B

Donderdag 8 februari
Bezoek Van Goghmuseum
Groep 1/2 C

Vrijdag 9 februari
Uitdelen portfolio’s
Groep 3 zal op 16 februari het
portfolio meekrijgen.

Maandag 12 februari
OR vergadering
Maandag 12 februari t/m 16
februari
Ouder kind gesprekken

Dinsdag 13 februari
Bezoek Van Goghmuseum
Groep 1/2 D

Portfolio’s
Op vrijdag 09 februari worden de portfolio’s meegeven. De
ouder-kind gesprekken vinden plaats van 12 t/m 16
februari. U kunt zich hier voor inschrijven op de lijst bij het
lokaal van uw kind.
Groep 3 zal een week later het portfolio ontvangen, vrijdag
16 februari. De reden is dat wij nog graag aankomende
leestoetsen van de methoden willen meenemen in de
beoordeling. De gesprekken vinden plaats van 19 t/m 23
februari. Het gesprek wordt in deze periode alleen nog met
de ouders gevoerd, in de tweede periode van groep 3 wordt
het een ouder-kind gesprek.

Donderdag 15 februari
Bezoek Van Goghmuseum
Groep 1/2 A

Donderdag 15 februari
Rondleiding/Info ochtend

Maandag 19 februari t/m 23
februari
Ouder kind gesprekken groep 3

Dinsdag 20 februari
Kijkochtend groep 1/2

Dinsdag 20 februari
Mr vergadering

Donderdag 22 februari
Kijkochtend groep 1/2

Vrijdag 23 februari
Nieuwsbrief 9

Maandag 26 februari
Voorjaarsvakantie 26 t/m 02 maart

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het onderwijs van
uw kind boeiender!
Het onderwijs in Nederland wordt door de Rijksoverheid
bekostigd. U kunt hierbij denken personeelskosten,
huisvesting, schoonmaak, onderhoud en leermiddelen. Ook
maakt de gemeente het mogelijk om bepaalde culturele
uitstapjes te doen, zoals het bezoeken van een museum.
Echter voor schoolreisjes, sportdagen, daltondagen,
Artisbezoek, viering van feesten en dergelijke ontvangt de
school geen gelden. Willen wij dit onze leerlingen blijven
bieden, dan is het belangrijk dat iedereen de vrijwillige
ouderbijdrage betaalt. Op dit moment heeft ongeveer 35%
van de ouders de bijdrage betaald. Omdat de ouderraad
ouders niet kan verplichten te betalen, heeft dit
consequenties voor de activiteiten dit schooljaar. Nu kunnen
wij ons voorstellen dat het betalen van de bijdrage aan uw
aandacht is ontsnapt. Vandaar deze herinnering. De
ouderbijdrage dit schooljaar is vastgesteld op €70,-.
Voor leerlingen die na 1 januari op school zijn gekomen
€55,-.
Voor leerlingen van groep 8
betaalt u €40,- en later dit jaar een
bijdrage voor het schoolkamp. U
kunt de bijdrage overmaken op:
Rekeningnummer Ouderraad: NL73 INGB 0001 5378 05
T.n.v.: Ouderraad Basisschool De Waterkant
O.v.v. naam kind en groep
Mocht u de bijdrage niet kunnen betalen dan willen wij u
wijzen op de website van de Dienst Werk en Inkomen van
de gemeente Amsterdam.
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans.
Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief goed nieuws te
kunnen melden!
ouderbijdrage meter
100%

35%

Verjaardagen t/m
28 februari
02 februari Nora Kurucu
Charlie Klaver
Reza Klaver
03 februari Liam Crofts
Luna Henkelman
05 februari Boris van Roijen
Liv Schneider
10 februari Salem Brkic
Tommie Smulders
13 februari Rivka Maduro
15 februari Tobias von Graevenitz
19 februari Milijne Bakker
20 februari Tobias Offringa
Lina Ibrahimi
21 februari Jay Meijer
22 februari Karl Sularte
23 februari Ophelia Adolfse
Nourdine Aoulad
Erradi
Badr Barkaoui
Ante Gomez Varela
24 februari Yvonne Strackx
25 februari Scarlett Armor
27 februari Ahmed Ashour
28 februari Mante Kik

Start verbouwing

Maandag 5 februari zal de verbouwing dan echt beginnen.
Wij zullen er natuurlijk op toezien
dat alles veilig voor de kinderen
zal verlopen. Wij vragen u als
ouders ook alert te zijn bij het
halen en brengen van uw
kinderen.
Mocht er iets zijn, schroom u niet
en meld het bij ons.

De groeten uit Artis……………………
Vandaag was groep 5 naar Artis.
Dit leerzame uitstapje was
mogelijk dankzij de
ouderbijdrage! De kinderen
hebben het geweldig gehad en
veel geleerd tijdens het bezoek en
deelgenomen aan een Artis-les.
Het lerarentekort en aankondiging stakingsdag
Het lerarentekort in Nederland wordt steeds nijpender.
Klassen naar huis sturen, klassen verdelen, parttimers die
extra werken. Scholen doen van alles, omdat er geen
invallers meer te vinden zijn. Maar omdat alle scholen zelf
keuzes maken, is voor de buitenwereld het lerarentekort
onzichtbaar.
Op de website lerarentekortisnu.nl wordt dagelijks in kaart
gebracht hoeveel leerlingen er die dag niet de goede
leerkracht of zelfs geen tot minimaal onderwijs kregen, om
een signaal af te geven.
De cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs zijn 1
februari van start gegaan. Op woensdag 21 februari is er in
de Tweede Kamer een uitgebreid overleg over het
lerarenbeleid. Het gaat onder meer over het lerarentekort,
de werkdruk en het salaris.
Wij hopen van harte dat dit leidt tot goede afspraken.
PO-front heeft 14 maart als volgende stakingsdag voor
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland aangekondigd.

De Vreedzame school; een veilige en fijne plek om te
leren en te spelen.
Samen, kinderen, leerkrachten en ouders, dragen wij zorg
voor een goed pedagogisch klimaat. In een goed
pedagogisch klimaat hoef je het niet altijd met elkaar eens te
zijn, maar zoek je gezamenlijk naar een vreedzame
oplossing. Afgelopen donderdagochtend liep een conflict
tussen twee ouders uit de hand. Een aantal ouders,
leerlingen en medewerkers was hiervan getuigen. Dit was
voor allen een heel onprettige situatie.
De aanleiding van het conflict was het parkeren, het laten
draaien van de automotor en de manier van
elkaar aanspreken.
Met de betrokken ouders is een gesprek
geweest, waarna wij allen weer goed uit
elkaar gegaan zijn.
Het mag duidelijk zijn dat wij dit soort
conflicten binnen de school en op het plein niet kunnen
tolereren. Wij hebben als volwassenen een voorbeeldfunctie
voor onze kinderen en de verwachting dat onze ouders in
dialoog tot oplossingen kunnen komen.
Indien een dergelijk situatie zich nogmaals voordoet, zie wij
onszelf helaas genoodzaakt de ouders een tijdelijk schorsing
op te leggen. Vooralsnog verwachten wij dat wij er samen
voor zorgen dat onze school en wijk een fijne, veilige plaats
is om te leven, te spelen en te leren.
Bureau Halt in groep 8
Afgelopen maandag hebben de leerlingen van
groep 8 een voorlichting gekregen van
bureau Halt. Het onderwerp was: De invloed
van de groep.
De leerlingen hebben ervaren wat
groepsinvloed is en geoefend met
vaardigheden om met negatieve
groepsinvloed om te gaan.
Het was voor de leerlingen indrukwekkend.
Maandag komt bureau Halt weer in groep 8. Het onderwerp
is dan: Veilig online.
Kinderen hebben niet altijd door waar hun digitale acties
toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig maar heeft
het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de
leerlingen wordt onderzocht aan de hand van echte
casussen wanneer een grens wordt overschreden. Ook
gaan zij in gesprek met de leerlingen over de gevolgen van
grensoverschrijdend gedrag op internet.

Het thema winter bij de kleuters
Vanaf de eerste week na de kerstvakantie hebben we in de
kleutergroepen gewerkt met het thema ‘winter’. In de winter is
het fijn dat er overal ijsbanen open zijn
waarop je kunt schaatsen. Wij hebben in
onze klassen ook een ijsbaan geopend
waar de kinderen op mochten schaatsen
de afgelopen weken. Naast de ijsbaan
hoort natuurlijk een koek en zopie kraam
waar je na afloop op kunt warmen. Ook
die was te vinden in alle kleutergroepen.
Voor de warme chocolademelk met
slagroom moesten prijslijsten gemaakt
worden, mocht iedereen betalen met geld en kreeg iedereen
ook wisselgeld terug.1052
Hoewel het nog niet heel koud is geweest deze winter hebben
de vogels die overwinteren in Nederland het wel koud en is er
minder voedsel voor ze te vinden. Daar hebben de kleuters ook
iets op bedacht. We geven de vogels wat extra pitjes en
zaadjes. Daar komen ze de winter wel mee door!
Vanaf volgende week starten we met een nieuw thema, deze
keer in het kader van de verbouwing het thema ‘bouwen’.
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