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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
01-09 Mare Bakker
groep 5
01-09 Niekan Zare
groep 6
04-09 Sebastiaan Mathijsen groep 1-2
04-09 Daie Nizamoeddin
groep 1-2
05-09 Roxanne Roeten
groep 6
05-09 Reneé Wiersma
groep 7
06-09 Mirthe Dijkstra
groep 1-2
06-09 Lisa Lansbergen
groep 3
06-09 Aileen Darmadi
groep 4
07-09 Bryan Bertens
groep 1-2
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Berichten vanuit de directie
De eerste schoolweek
Het nieuwe schooljaar is begonnen, de kop is eraf! Wij hopen dat iedereen een mooie
vakantie heeft gehad. Het is fijn iedereen weer terug te zien. Op maandag was het voor
veel kinderen spannend want zij gingen naar hun nieuwe groep en kregen een nieuwe
juf of meester. Alle leerkrachten hebben de eerste dagen veel informatie gegeven en
inmiddels is iedereen weer gewend. Voor mij was het ook even wennen want ik ben dit
schooljaar de nieuwe directeur op De Waterwilg. In de nieuwsbrief voor de
zomervakantie had ik mij al voorgesteld. Deze week heb ik veel ouders persoonlijk een
hand kunnen geven en kennisgemaakt. De leerlingen waren nieuwgierig en ik ben in alle groepen
geweest om mij voor te stellen. Ze vroegen mij of ik veel ga veranderen op De Waterwilg. Ik heb verteld
dat wij doorgaan met veel leuke activiteiten en projecten. Ik vind het belangrijk om met de leerlingen te
praten zodat ik weet wat zij belangrijk vinden. Dit ga ik doen door regelmatig te overleggen met de
Leerlingenraad. Vorige week heb ik een leuke kennismakingsdag gehad met alle leerkrachten en
iedereen had weer zin om te beginnen. Ik wens iedereen een fantastisch schooljaar!
Karin Zwaveling

Opening schooljaar 2018-2019 “Samen Spelen, samen delen”
De eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar vindt, traditie getrouw, de
opening van het schooljaar plaats. De leefregel van dit jaar is; “Samen
spelen, samen delen”. Door de school heen en in de groepen ziet u deze
regel hangen. Daarnaast blijft de school afval scheiden, papier, plasticafval
en gft. En na het behalen van het vignet “gezonde school” aan het einde
van het schooljaar, blijven wij de aandacht richten op natuur en milieu.
Afgelopen donderdag is het Team van De Waterwilg al gestart met dit
nieuwe jaar, met een vergadering en kennismaking met onze nieuwe directeur Karin Zwaveling en ook
een aantal nieuwe collega’s. Aansluitend hebben wij genoten van een heerlijke lunch zodat wij het
nieuwe schooljaar ontspannen zijn begonnen. Ook werd het Team nog verrast met een cadeau vanuit de
directie met een klein Keniaans tintje: mooie houten kandelaars met kaarsen. Dit was nog een idee van
Juf Marijke.
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Vanmiddag vond op het schoolplein de feestelijke opening plaats van dit
schooljaar. Wat was het lekker weer! Tijdens de opening hebben de
kinderen met elkaar op de speelplaats laten zien en horen hoe zij omgaan
met de leefregel. Er waren mooie gedichten, versjes en liedjes van alle
groepen.

Na afloop kregen de kinderen (vanuit de ouderbijdrage) een lekkere
traktatie: een muffin met hierop ons logo en gezonde limonade. Het was
een mooie start. Wij wensen alle kinderen een fijn, leerzaam schooljaar
toe. Team van De Waterwilg

Landelijke storing bij Snappet
Helaas was er deze week een landelijke storing bij Snappet. Hierdoor konden de leerlingen nog niet op
hun tablet werken. Dit is heel vervelend, maar gelukkig zijn onze leerkrachten in staat om dit goed op te
lossen. Snappet heeft excuses aangeboden aan alle scholen en inmiddels werkt alles weer.

Staking 12 september gaat door!
Zoals u langs diverse kanalen hebt kunnen vernemen, wordt er op woensdag 12 september door
medewerkers in het primair onderwijs in de provincies Zuid Holland en Zeeland gestaakt.
De vakbonden organiseren de staking in overleg met onder andere de PO-Raad, vanuit de samenwerking
in het PO-front. Het PO-front vindt de middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt om de
salarissen te verhogen, te gering en wil betere bekostiging voor het primair onderwijs. Ook zijn de acties
gericht tegen het toenemende lerarentekort. Om de druk op Minister Arie Slob en het kabinet te
houden, hebben de vakbonden tot deze actie besloten. Het personeel van de scholen heeft het recht om
te staken en een groot deel van het personeel heeft aangegeven hier gebruik van te maken. Dit betekent
dat de school dicht gaat op de stakingsdag. Voor u en uw kind betekent dit dat op woensdag 12
september onze school gesloten zal zijn. Verschillende kinderopvangorganisaties, zijn echter bereid om
extra kinderopvangfaciliteiten ter beschikking te stellen op de stakingsdag. De kosten van opvang komen
voor uw rekening. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact met hen opnemen. Het spijt ons dat
u mogelijk ongemak zult ondervinden van deze staking, maar wij vertrouwen erop dat deze op langere
termijn bijdraagt aan méér en tevreden leerkrachten en dus beter onderwijs!

Werkzaamheden tijdens de vakantie
Tijdens de vakantie is er weer hard gewerkt in de school en hebben er verschillende werkzaamheden
plaats gevonden. Wat is er zoal gedaan ?









Het logo is aangepast. De tekst “waar je groeit met plezier” is
erbij geplaatst.
 Vloeren in magazijnen Koetshuis en van de brug zien er weer
prachtig uit en de magazijnen zijn opgeruimd.
 Glaswerk in de school en aan de buitenkant zijn schoongemaakt.
 Lampen zijn gerepareerd en geplaatst.
 Schoonmaakwerkzaamheden door het gehele gebouw.
Verfwerkzaamheden in de school en diverse lokalen.
Natuurtuin is bijgewerkt en er is heeeeel veel water gegeven. Een speciaal bedankje aan Jan
Rodoe voor al het werk.
Speelplaats is opnieuw bestraat.
Pictogrammen op de speelplaats zijn weer geverfd.
De bloempoten zijn gevuld en er zijn nieuwe bloemstukken geplaatst bij de hoofdingang.
Er is een nieuw hek geplaatst bij de Buis. Helaas is deze nog niet helemaal afgemaakt voor de
vakantie. Wij hadden gehoopt dat het maandag zou zijn afgerond.
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U ziet het, er is hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. De school is weer heel mooi
geworden. Een speciaal bedankje aan Corinne, Amy en Thea die samen met wat extra hulp van
Payal en Ester hebben geholpen met het inpakken van de welkomstenveloppen.
Jan & Thea Overgaauw voor het schoonmaken van de speelplaats!

Informatie avond voor de overblijfouders
Afgelopen dinsdagavond is de informatieavond geweest voor onze overblijfouders. Het maken van
duidelijke en goede afspraken aan het begin van het jaar, is van groot belang. De heer Ed van Veen (van
TSO Voorbeeldschool) heeft tijdens de info avond e.e.a. met de ouders doorgenomen. Daarnaast zijn alle
regels nog eens uitgelegd door onze coördinatoren Amy en Annemiek. En de evaluatie van het einde van
het afgelopen schooljaar is met alle ouders doorgenomen. Het was een nuttige en positieve avond. Wij
bedanken de aanwezige overblijfouders voor hun betrokkenheid. De heer van Veen, Annemiek en Amy
voor hun uitleg. Wij gaan er weer een mooi jaar van maken!

Noodkaarten en toestemmingsformulieren
Afgelopen maandag heeft u via de leerkracht de noodkaart en toestemmingsformulieren voor uw
zoon/dochter meegekregen. Wij verzoeken u de formulieren zo spoedig mogelijk getekend en aangevuld
in te leveren bij de leerkracht!

Berichten vanuit de IB
Ouderdashboard Snappet
Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van groep 4, 5, 6, 7 & 8,
Zoals in de informatiebijeenkomst aangegeven, is het mogelijk om het ouderdashboard thuis te
gebruiken. Op deze manier heeft uw kind de mogelijkheid de lesstof thuis extra te oefenen. In verband
met de administratie, is het tot uiterlijk 21 september mogelijk om onderstaand bedrag over te maken
zodat de school u aan kan melden voor het ouderdashboard. Hierna is dit voor de rest van het schooljaar
niet meer mogelijk. U kunt van deze voorziening gebruik maken door 20 euro over te maken naar de
rekening van de school met IBAN-nummer: NL51ABNA0572866607. Onder vermelding van:
Ouderdashboard 2018-2019 + naam van uw zoon/dochter en groepsnummer plus letter en één
emailadres. In het emailadres moet het apenstaartje vervangen worden door een ‘A’ (bijvoorbeeld:
Ouderdashboard 2018-2019 Jan Jansen groep 5A G.JansenAgmail.com).
Op dit emailadres krijgt u na 21 september de inlogcodes toegezonden. U bent dan tot 1 augustus 2019
in de gelegenheid om gebruik te maken van het ouderdashboard.

Berichten vanuit de Oudervereniging
Contributie Oudervereniging
Afgelopen week heeft u een overeenkomst contributie ontvangen van de
Oudervereniging. Graag zien wij deze getekend van u retour.
De contributie hoeft u echter nog niet over te maken. Tijdens de Algemene
Ledenvergadering (ALV) op 10 oktober a.s. zal het bedrag voor de contributie van
dit schooljaar worden vastgesteld. Kort daarna ontvangt u een betalingsverzoek.

Berichten vanuit de groepen
Gewijzigde datum Herfstpad groepen 1-2
Helaas blijkt het niet meer mogelijk te zijn de door ons geplande data, 18 en 19 oktober te reserveren bij
de Papaver. Daarom is het Herfstpad verzet naar de ochtenden van 5 november (groep 1-2f en1-2g), 6
november (groep 1-2e), 8 november (groep 1-2b en 1-2d) en 9 november (groep 1-2a en 1-2c).
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Het fietsenteam De Waterwilg
Zoals u weet heeft de school sinds twee jaar een fietsenteam.
Zij controleren bij de start van de ochtend en middag de fietsen. Dit doen
zij netjes en beleefd en zij hebben toestemming van school om fietsen die
niet netjes geparkeerd staan, te verplaatsen. Ondanks dat het openbaar
terrein is, zijn wij toch verantwoordelijk voor een nette buurt waar
anderen geen hinder van onze fietsen ondervinden. Ook dit schooljaar zal
er een fietsenteam zijn. Dit jaar zijn dit: Rocco, Chris, Sven en Teun uit
groep 8a. Zij zullen rond school de fietsen controleren en ook surveilleren.

Kanjertraining
Sinds het schooljaar 2014-2015 mogen wij De Waterwilg een Kanjerschool noemen.
Kanjertraining heeft een vaste plaats in ons lesprogramma en in de omgang met
elkaar in en om de school. Samen met de ouders, leerlingen en alle medewerkers van
De Waterwilg willen wij met Kanjertraining de sfeer in de klas en op school goed
houden. In de eerste schoolweek is in iedere groep de Startweek van Kanjertraining
behandeld. De Startweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining, zodat een duidelijk
fundament wordt gelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. In de Startweek is
gedurende de hele week aandacht besteed aan kennismakingsspellen en vertrouwensoefeningen.
Daarnaast is de smileyposter besproken en zijn de petten uitgelegd. Ook is de oefening motor en
benzinepomp gedaan. Dit is een oefening die als doel heeft rust (terug) te brengen in de groep. Het
maakt kinderen - die niet willen pesten of vervelend willen doen - bewust van het feit dat zij onbedoeld
voeding kunnen geven aan pestgedrag of storend gedrag. En het leert kinderen die zich onmachtig en
bang voelen dat zij meer invloed kunnen uitoefenen dan zij zich bewust zijn. Kern van deze aanpak: Doe
niet mee, dan doe je veel. Geef geen benzine aan vervelend gedrag. Tenslotte zijn er in de klassen
klasafspraken gemaakt. Meer informatie over Kanjertraining kunt u vinden op onze website, in onze
schoolgids (vanaf pagina 12) of op de website van het Kanjerinstituut: www.kanjertraining.nl.
Per periode zult u ook dit jaar weer een nieuwsbrief ontvangen over Kanjertraining. In deze nieuwsbrief
kunt u lezen waar in de komende weken aandacht aan besteed wordt in de groep van uw zoon(s) of
dochter(s) tijdens de lessen van Kanjertraining en welke oefeningen er worden gedaan. De eerste
nieuwsbrief zult u spoedig ontvangen. Mocht u vragen hebben over Kanjertraining, dan kunt u altijd
terecht bij onze kanjercoördinatoren Tamara Stork en Lisanne Kramer of bij de groepsleerkracht.

Overige berichten
Luizencontrole
Zoals gebruikelijk na iedere vakantie, is er in de eerste schoolweek een luizencontrole geweest. Alle
groepen zijn gecontroleerd. Helaas is er toch een enkel geval van hoofdluis geconstateerd. Ook vonden
wij diverse neten. Wij willen graag alle ouders verzoeken om, indien u bij uw kind hoofdluis heeft
geconstateerd en daarna heeft behandeld, toch de school hiervan op de hoogte te brengen.
Wij hopen dat u uw zoon/dochter goed wilt blijven controleren, zodat wij hoofdluis buiten de school
kunnen houden! Bedankt alvast voor uw medewerking!

Facturen overblijf
Helaas moeten wij constateren dat nog niet alle betalingen voor de vaste overblijf
binnen zijn. De betaling had moeten plaatsvinden voor aanvang van dit nieuwe
schooljaar. Mocht u de factuur voor het overblijven van uw zoon of dochter nog niet
hebben voldaan, verzoeken wij u dit met spoed te doen.

Oproep: OVERBLIJFOUDERS
Wij zijn het nieuwe schooljaar dan ook gestart met een tekort aan overblijfouders. Langs deze weg doen
wij een dringende oproep om ons overblijfteam te komen versterken!
Heeft u interesse om ons 1 of meerdere dagen per week (of eenmaal in de 14 dagen) te komen helpen in
het nieuwe schooljaar? Of kent u iemand die wellicht interesse heeft? Dan horen wij dit graag.
U kunt zich melden bij de administratie
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Agenda
03-09
04-09
05-09
06-09
10-09
11-09
12-09
13-09

Info-avond groep 8
Info-avond groep 6
Info-avond groep 5
Info-avond groep 4
Info-avond groep 3
Info-avond groep 7
Stakingsdag, school gesloten
Info-avond groep 1-2
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