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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
08-09 Justin van Sint Anneland
groep 7
08-09 Levi van Lochem
groep 8
10-09 Mirthe de Gier
groep 7
10-09 Ivan Fuit
groep 7
11-09 Jens van Veen
groep 8
12-09 Nick Chau
groep 1-2
13-09 Laura Bool
groep 6
13-09 Bo Winkelman
groep 6
14-09 Viktor van Veen
groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Samie Nizamoeddin, Ethan Lunes, Gijs Roeten, Sabri el Bojaddaini
en Evi Schingenga welkom op onze school. Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe
op De Waterwilg!

Berichten vanuit de directie
Informatieavonden
De eerste avonden zijn geweest. Volgende week zijn de informatieavonden voor de
groepen 3, 7 en 1-2. Op 19 september is de informatieavond voor alle klasouders. Het zou
prettig zijn als u gebruik maakt van ons aanbod om aanwezig te zijn tijdens de
informatieavonden. Alle avonden starten om 20.00 uur.

Schoolbrengdag
Op 20 september doet onze school mee aan de SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag en
organiseren de scholen, opvanginstellingen en de gemeente rondom De Poort
opnieuw een actiedag. Wij willen u vragen uw kind(eren) op deze dag met fietsen of
lopend naar school te laten komen. Uw kind mag deze dag op de rolletjes naar
school komen. U kunt denken aan: rolschaatsen, skates, skeelers, skatebord,
longbord of pennybord. Als kinderen op rolschaatsen e.d. komen, verzoeken wij u
ook schoenen mee te geven.

Verkeersveiligheid Kruisweg
De komende tijd zal er druk gewerkt worden aan het realiseren van de nieuwe woonwijk Het Gildehof. Er
zullen bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de verkeersveiligheid te waarborgen. Zo
zullen er bijvoorbeeld aanrijtijden voor het grote vrachtverkeer zijn en zal de Kruisweg van tijd tot tijd
afgesloten zijn. Hierbij zullen er verschillende werkzaamheden plaatsvinden die de verkeersveiligheid
kunnen beïnvloeden. Stel dat u verkeersonveilige situaties tegenkomt, dan kunt u dit op deze website
melden https://www.pijnacker-nootdorp.nl/Loketten/Meldpunt-leefomgeving/overlast.htm.

Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

ZieZoo nieuws
(Junior) First Lego League
Hoi, ik ben Evelien, de technische vakleerkracht van Kindercentrum ZieZoo. Vanaf
oktober ga ik starten met de (junior) First Lego League. Alle kinderen van groep
5&6 van de Waterwilg kunnen mee doen in het junior team en alle kinderen van
groep 7&8 kunnen deelnemen aan het First Lego League team. Ben jij: creatief?
Vind je het leuk om problemen op te lossen? Hou je er van om op ontdekking te
gaan? En kan je goed samenwerken? Dan is de (junior) First Lego League iets voor jou. Het is niet alleen
maar Lego, het is niet alleen maar techniek, het is zo veel meer, een project dat je moet ervaren. Op
dinsdag 11 september is er een kennismakingsbijeenkomst voor het samenstellen van een junior first
Lego Legue team en op donderdag 13 september voor de First Lego League team. Tijdens deze
bijeenkomst krijg je meer informatie over het project, na afloop krijg je gelijk te horen of je bent ingeloot
voor het team. Wil je hieraan deelnemen, meld je dan vooraf aan via ziezoofirstlegoleague@gmail.com.
Mocht dit bericht je later bereiken en zou je toch nog mee willen doen, mail dan alsnog even naar
ziezoofirstlegoleague@gmail.com wie weet is er nog een plekje vrij! Verder wil ik hierbij alvast iedereen
uitnodigen voor de grote finaledag op zaterdag 8 december in het Science Center in Delft. Kom alle
kinderen van de Waterwilg aanmoedigen en ga zelf op ontdekking in de prachtige wereld van de
techniek.

Overige berichten
Stagiaires van ’t Kraaiennest
Afgelopen maandag zijn er weer nieuwe stagiaires gestart bij
ons op school van de VSO-afdeling van het ‘t Kraaienest. Elke
week zullen zij in groepjes van 3 leerlingen één dagdeel per
week een begeleide externe groepsstage lopen bij ons op
school. Het groepje leerlingen komt onder begeleiding van
een leerkracht van de eigen VSO-school allerlei klussen
uitvoeren. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de betreffende basisschool. De werkzaamheden kunnen
per week verschillen. De ene keer zullen het administratieve werkzaamheden zijn als kopiëren,
lamineren, post sorteren en documenten versnipperen. Een andere keer zijn het werkzaamheden in het
groen: het schoolplein onkruid vrij maken of het vegen van het schoolplein. Dit alles past mooi in het
traject dat leerlingen van de VSO-afdeling van ’t Kraaienest volgen op weg naar duurzame arbeid. Een
traject dat er als volgt uitziet: begeleide interne groepsstage (deze vindt plaats op de eigen VSO-school)
– bedrijfsbezoeken – begeleide externe groepsstage (o.a. op basisschool de Waterwilg) – zelfstandige
stage – plaatsingsstage.

Herhaalde oproep facturen overblijf
Helaas constateren wij 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.

Loom elastiekjes
Er wordt weer druk geloomd bij de overblijf op dit moment. Ook heeft de overblijf al diverse sets
aangeschaft. Maar mocht u thuis nog elastiekjes of loom naalden hebben die niet meer worden gebruikt
dan zien wij deze graag van u tegemoet. U kunt ze inleveren bij de administratie.
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Vormseltraject
Dinsdag 11 september 19.30 uur zal in het Parochiehuis van Pijnacker de
informatieavond over het Vormseltraject plaatsvinden. De Vormselviering
is dit jaar op 2 februari 2019 in Nootdorp. U kunt uw kind aanmelden via de
website: www.parochiechristuskoning.nl of informatie vragen via
vormsel@parochiechristuskoning.nl Zou u bovenstaande willen delen met
de leerlingen van groep 8? Alvast bedankt!
Vormselwerkgroep Parochie Christus Koning

Agenda
10-09
11-09
12-09
13-09
18-09
19-09
20-09
21-09
27-09

Info-avond groep 3
Info-avond groep 7
Stakingsdag, school gesloten
Info-avond groep 1-2
Startgesprek groep 3 t/m 8
Info-avond klasouders
Schoolbrengdag
Harmonie groepen 5 en 6
Startgesprek groep 3 t/m 8

Bijlage bij de nieuwsbrief
Kindervoorstelling De Verbeelding

De Olifant die woord hield
Kindervoorstelling (4+) van Peter Faber naar een sprookje van Annie M.G. Schmidt
Zet ‘m alvast maar in je agenda: zaterdagochtend 29 september om 10.30 u!
Ook dit jaar presenteert De Verbeelding weer een gratis kindervoorstelling voor
kinderen vanaf 4 jaar. Deze keer De Olifant die woord hield naar een sprookje van Annie M.G.
Schmidt. Deze vrolijke, interactieve en beeldende voorstelling wordt uitgevoerd door
theaterduizendpoot Peter Faber en vindt plaats in het CJMV-gebouw in Pijnacker.

In een boom in Afrika zit vogel Wok al zeven dagen te broeden. Wok verveelt zich en wil een
eindje om. Ze vraagt de dieren die langskomen om een tijdje op haar ei te broeden. Geen van de
dieren heeft zin totdat er een olifant komt. Die wil wel. Met veel moeite klimt hij in de boom en
gaat op het nest zitten. Maar dan komen er drie jagers aan.
Wil je weten hoe dit afloopt? Gratis kaarten zijn af te halen bij
Kantoorboekhandel Van Atten en Sigarenspeciaalzaak
Het Moortje te Pijnacker.
www.deverbeelding.nu/www.peterfaber.eu/www.verteltheater.nl
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EHBO CURSUS RODE KRUIS
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