Obs De Waterkant | Schooljaar 2017-2018 | Nummer 09| 23-02-2018
Estafette staking primair onderwijs
Vrijdag 9 februari bereikten de bonden een akkoord met de
minister van onderwijs over het eerder vrijkomen van geld,
waarmee de werkdruk verminderd kan worden. Wat deze
toezegging concreet betekent voor De Waterkant, weten
we nog niet precies. We weten dus nog niet precies op
hoeveel extra geld we met ingang van 1 augustus 2018
kunnen rekenen voor het aanstellen van personeel.
Met dit akkoord zijn de stakingen nog niet van de baan.
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland staken op woensdag
14 maart.
Het gaat nu vooral om het verbeteren van het salaris en
daarmee een serieus antwoord te geven op het probleem
van het lerarentekort.

Maandag 26 februari
t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie

Maandag 5 maart
15.15 Stuurgroep Vreedzame school

Woensdag 7 maart
20.00uur werkgroep uitstraling

Maandag 12 maart
19.30 uur OR vergadering

Maandag 14 maart
Staking ; de school is dicht

Staken is een individueel recht. De
stakingsbereidheid is groot, ook onder
de leerkrachten De Waterkant. U moet
er dus vanuit gaan dat de school op
woensdag 14 maart gesloten is.

Vrijdag 16 maart

Rondleiding/Info ochtend

Meer weten over het akkoord en over
de aangekondigde stakingen? Ga naar www.aob.nl en naar
www.pofront.nl

Ouderbijdrage

Agenda

Vrijdag 16 maart
Nieuwsbrief 10

100%

41%

In de vorige nieuwsbrief hebben aandacht gevraagd voor
het betalen van de ouderbijdrage. Een aantal ouders heeft
hierna de bijdrage overgemaakt. Fijn! Heeft u nog niet
betaald? Hieronder vindt u de gegevens.
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Kwaliteit - tevredenheidspeiling
Op De Waterkant werken we voortdurend aan
kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze keuze van
methoden, de bekwame medewerkers, het goede
leerlingvolgsysteem en de goede opbrengsten van onze
leerlingen.
Het opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen
– tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven
u een indruk van de kwaliteit van onze school.
In ons schoolvenster kunt u lezen over onze resultaten.
Om de 2 jaar houdt De Waterkant een
tevredenheidspeiling. Er is een enquête
voor medewerkers, één voor ouders en
één voor de leerlingen van groep 6 t/m
8. De recentste peiling was van 2016.
(Vorig jaar een was er een peiling van
De Vreedzame school).
In de bijlage van deze nieuwsbrief heeft u ook een
uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de peiling
van 2018. Wij hopen van harte dat u deze wilt invullen!

Het portfolio en de portfoliogesprekken
Op De Waterkant werken wij met portfolio’s. Het werken
met portfolio’s daagt leerlingen uit initiatief te nemen. Het
stimuleert hen tot nadenken en beslissingen nemen, tot
zelfverantwoordelijk leren. Het bevordert hun motivatie en
actieve betrokkenheid. Tijdens de portfoliogesprekken
vertellen de leerlingen over hun ontwikkelingen en de
vervolgstappen die zij gaan nemen. Dit sluit aan bij onze
visie op onderwijs.
Wij merken dat het soms balanceren is om in de
gesprekken de leerlingen te laten vertellen over hun
ontwikkeling en niet de Cito resultaten leidend te laten zijn.
In onze evaluatie op de gesprekken nemen wij dit mee. Wij
zijn trots op de manier waarop de leerlingen de gesprekken
hebben gevoerd en de betrokkenheid van de ouders.

Verjaardagen
23 februari
t/m 16 maart
23 februari Ophelia
Nourdine
Badr
Ante
25 februari Scarlett
27 februari Ahmed
01 maart

Yasmine
Tygo
Valentino
Sara
Joes

02 maart

Emil

04 maart

Mia

05 maart

Zizo
Nada

08 maart

Manal

14 maart

Lieve
Ren

Kijkochtend in groep ½
Op dinsdag 20 en donderdag 22
februari was het kijkochtend in de
groepen 1/2 . De kinderen hebben
met veel enthousiasme aan ouders,
opa’s en oma’s de mooiste werkjes
laten zien uit hun portfoliolade. Wat
een geweldige opkomst!

Bezoek groep 1/2 aan het Van Gogh museum
Groep ½ heeft deelgenomen een speciale rondleiding voor
kleutergroepen waarbij kleuren centraal staan. De
rondleiding begon met een introductie aan de hand van het
Gouden Boekje Vincent en Camille. Vervolgens gingen zij
samen met een museumdocent op ontdekkingsreis langs
de bijzondere schilderijen van Vincent van Gogh.
Wat een mooie ervaring voor onze leerlingen!

Schoolband “De Waterkant”

In het nieuwe schooljaar wordt
het gebouw natuurlijk feestelijk
geopend met de leerlingen.
De ouderraad heeft daarnaast het
plan om het nieuwe
schooljaar/gebouw ook te openen
met een feest voor ouders. Het
idee is dat er, naast een DJ, een Waterkantband zal spelen
bestaande uit ouders. De band zal in overleg met elkaar
oefensessies plannen.
Vindt u het leuk om deel uit te maken van deze band?
Dan kunt u reageren met een email naar
info@dewaterkant.net of dit aangeven bij de administratie,
zodat dit wordt doorgegeven aan de OR.

Het thema bouwen bij de groep ½
Op het plein voor de school is de
verbouwing in volle gang, maar ook in de
school wordt er op los gebouwd. De
kinderen van groep 1/2 draaien hun hand
niet om voor een timmerklusje. Zij weten
alles over een plattegrond en hebben de
heipalen vrolijk beschilderd.

De schoolbibliotheek

De Waterkant heeft een prachtige bibliotheek. Juf Sonja is
de drijvende kracht en wordt hierbij geholpen door ouders
en vrijwilligers. Afgelopen weken heeft de conciërge Ahmed
een aantal nieuwe kasten geplaatst, zodat de boeken er
weer netjes bij staan.

Voorschool De Waterkant
Er is een groot aantal ouders geïnteresseerd in onze
aanstaande voorschool. Het is leuk om te horen dat ouders
hun kinderen graag op De Waterkant geplaatst willen
hebben. (Dit zien wij ook terug in het aantal aanmeldingen
voor de basisschool). Wij vragen u echter nog even geduld
te hebben. Op 22 april hebben
wij een overleg met de
bestuurder en Akros
Amsterdam, daarna hopen wij u
meer informatie te kunnen
geven.

HET TEAM VAN DE WATERKANT WENST U EEN FIJNE
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