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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
15-09 Kimia Zare
groep 4
15-09 Sven Scheenstra
groep 6
16-09 Jim Ammerlaan
groep 4
16-09 Ashley Hagenaar
groep 5
17-09 Falko van Wijk
groep 1-2
17-09 Isabelle Bakker
groep 6
19-09 Aimee Fokke
groep 8
20-09 Thijmen Bos
groep 7
20-09 Benjamin Bentvelzen groep 8
20-09 Tim Renaud
groep 8
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Elodie Giraud en Oliver Baltussen welkom op onze school. Wij
wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Berichten vanuit de directie
Staking 12 september
Afgelopen woensdag was de landelijke staking uitgeroepen door PO in
actie. Dit keer was de bijeenkomst in Rotterdam. Veel medewerkers uit het
Primair Onderwijs waren hierbij aanwezig, zo ook een aantal van onze
collega’s. De grootste bottelnek is de werkdruk naast het feit dat de
salariëring tussen PO en VO grote verschillen kent. Het bijzondere is dat de
vooropleiding voor het lesgeven op een PO school of VO school daarbij
gelijk is. Wij waarderen het dat onze ouders een oplossing hebben kunnen
vinden voor de opvang van hun kinderen. Bedankt!!

Startgesprekken
Uw kind zit nu drie weken bij de nieuwe leerkracht in de groep. De nieuwe leerkracht
heeft met de leerkracht van vorig jaar alle leerlingen besproken. Het ging hierbij om de
totale ontwikkeling van uw kind: sociaal/emotioneel, cognitief, motorisch en zintuigelijk.
De nieuwe leerkracht heeft zelf ook een aardige indruk gekregen.
Wij vinden het belangrijk om in het begin van het schooljaar ook een gesprek met u te
hebben over de ontwikkeling van uw kind.
Enkele vragen die in het gesprek aan de orde kunnen komen zijn:
- Heeft uw kind een goede start gehad?
- Kunt u iets over uw kind noemen waar u trots op bent?
- Zijn er nog aandachtspunten?
De startgesprekken vinden plaats op dinsdag 18 september en donderdag 27 september.
De gesprekken beginnen om 16.00 uur, een gesprek duurt 10 minuten en de gesprekken zijn vanuit de
administratie ingeroosterd. Deze zijn via ons mailsysteem aan alle ouder(s)/verzorger(s) verzonden. In
het rooster kunt u zien op welke datum en op welk tijdstip het gesprek met uw zoon of dochter is
ingepland.
Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

Cursus Nieuwsbegrip
Aankomende woensdagmiddag zullen de leerkrachten van groep 4 tot en
met 8 een vervolgcursus gaan volgen over de methode Nieuwsbegrip waar
wij vorig schooljaar mee zijn gestart. In de vorige bijeenkomst stond het
modelleren en voorspellen centraal. Ook is geoefend met het markeren van belangrijke zaken in een
tekst. Deze bijeenkomst zal meer in het teken staan van verdieping, effectieve instructie en
differentiatie. Ook is er ruimte voor de leerkrachten om specifieke vragen te stellen waar zij in de
praktijk tegenaan lopen. Het wordt een leerzame middag!

Nieuws vanuit de groepen
Leerlingen van groep 5 en 6 maken kennis met blaasmuziek en slagwerk.
Vanaf het begin van dit schooljaar volgen de leerlingen van de groepen 5 en 6
van alle Nootdorpse basisscholen een muziekproject dat met behulp van
muziekvereniging Harmonie Nootdorp wordt aangeboden. In augustus zijn op
school bij de groepen 5 en 6 al leskoffers van het project Windkracht 6
uitgedeeld, waaruit de kinderen lessen gaan volgen. Vrijdag 21 september
gaan alle groepen op bezoek bij de muziekopleiding van de Harmonie in
gebouw Nové, waar ze instrumenten uit mogen proberen. In een circuit van
drie lessen krijgen de leerlingen onder deskundige begeleiding te horen hoe mooi de houtinstrumenten
dwarsfluit, fagot, klarinet en saxofoon, de koperinstrumenten trompet, hoorn, tuba, trombone en het
slagwerk klinken en mogen ze zelf proberen om er op te spelen. Dat valt niet mee, maar met wat
aanwijzingen lukt het meestal wel!
Na de lessen ontvangen de leerlingen een uitnodiging om op zaterdag 29 september en 6 oktober twee
workshops te volgen waarbij de kinderen al een stukje muziek en een aantal noten leren spelen. De
workshops worden afgesloten met een heus optreden! Aanmelden voor deze twee workshops kan door
het inleveren van het strookje. Dit kan bij de leerkracht op school. Opgeven kan ook
via de mail: kees.sluis@kpnmail.nl. Dit kan tot 27 september. U krijgt per email
bericht over de tijden waarop de kinderen verwacht worden. Kijk ook eens op:
www.harmonienootdorp.nl

Overige berichten
Bedankt!




Versierploeg bedankt voor jullie mooie versieringen in de school in het teken van
het nieuwe schooljaar. De school ziet er weer gezellig uit.
Feline Weinans en Marit Heeren voor de loom elastiekjes voor de overblijf.
Renée en Famke Wiersma voor de verkleedkleren. De kleuters gaan hier veel
plezier mee hebben.

Interesse in typelessen?
Voor klassikale typelessen kunt u kijken op www.iktypsnel.nl. De typecursus bestaat uit 12 lessen van
een uur. Hierna volgt een examen. Je leert tijdens de cursus blind typen met 10 vingers. De cursus is
bedoeld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Inschrijven kan via de site www.iktypsnel.nl.

Agenda
18-09
19-09
20-09
21-09
27-09
29-09
03-10

Startgesprek groep 3 t/m 8
Info-avond klasouders
Schoolbrengdag
Harmonie groepen 5 en 6
Startgesprek groep 3 t/m 8
Makena Markt van de verbeelding
Start Kinderboekenweek
Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

Bijlage bij de nieuwsbrief
Team4Talent Nationale sportweek

Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

