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Nieuwsbrief 21 september 2018
Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
22-09 Annabelle van Delden
groep 6
22-09 Phiene Steen
groep 6
24-09 Rose Soonius
groep 3
24-09 Line van der Kruk
groep 4
24-09 Justin Fung
groep 6
25-09 Sebastian van der Weijst
groep 4
27-09 Mika Rolvink
groep 3
27-09 Julian van der Meer
groep 7
28-09 Lisa van der Goes
groep 4
28-09 Dewi de Haan
groep 4
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Nienke Schoenmakers welkom op onze school. Wij wensen je een
fijne en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Berichten vanuit de directie
Extra leerkrachten op De Waterwilg
De overheid heeft extra financiën beschikbaar gesteld voor werkdrukverlichting in het basisonderwijs.
Dankzij deze middelen heeft onze school een extra leerkracht kunnen aanstellen. Haar naam is Brenda
Muns en zij gaat na de herfstvakantie op woensdag en donderdag lesgeven in groep 6B. Hierdoor kan juf
Annette extra ondersteuning geven in de school. Zij gaat haar expertise inzetten in het begeleiden van
groepjes kinderen en de leerkrachten helpen bij verschillende taken. Juf Brenda gaat vanaf 1 oktober
iedere maandag lesgeven in groep 7C, waardoor juf Marjolijn meer tijd heeft voor haar ICT taken en de
leerkrachten kan ondersteunen bij verschillende werkzaamheden.
Groep 6B
Maandag
Nicole

Dinsdag
Nicole

Groep 7C
Maandag Dinsdag
Brenda
Maike

Woensdag
Brenda

Woensdag
Maike

Donderdag
Brenda

Donderdag
Maike

Vrijdag
Nicole
Brenda extra hulp

Vrijdag
Maike

Wij zijn erg blij dat Brenda op onze school komt werken en wensen haar veel plezier en succes.
Mijn naam is Brenda Muns en ik kom na de herfstvakantie werken op de Waterwilg. Ik
ben 32 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen, een dochter van 5 en een zoon van 3
maanden. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in Zoetermeer op een Montessorischool.
Voor die tijd heb ik gewerkt op een reguliere school. Na een aantal jaar op mijn vorige
school vond ik het tijd worden voor een nieuwe uitdaging en ik denk dat ik die op de
Waterwilg heb gevonden.
Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

De sfeer, het team en de kinderen hebben nu al een goede indruk bij mij achter gelaten en ik heb
daarom erg veel zin om aan de slag te gaan. Wij gaan er een goed en leerzaam schooljaar van maken!
Vriendelijke groet, Brenda Muns
Zij-instromer
De overheid heeft ook extra financiën beschikbaar gesteld om een zij-instromer in het basisonderwijs
aan te stellen. Dit zijn mensen die vanuit een ander beroep leraar willen worden. Met voldoende
ervaring en een afgeronde HBO- of WO- opleiding, kunnen zij de lerarenopleiding volgen en tegelijkertijd
ervaring opdoen in de praktijk. Wij hebben een zeer geschikte kandidaat gevonden om op onze school
opgeleid te worden tot leraar. Haar naam is Lysette Scheffer-Spaans. Zij gaat vanaf volgende week
opgeleid worden door juf Caroline in groep 3A. Hierdoor zijn er extra handen in de klas en kunnen de
kinderen extra aandacht krijgen. Juf Lysette zal iedere maandag, dinsdag en woensdag op school
aanwezig zijn. Wij zijn erg blij dat juf Lysette op onze school komt werken en wensen haar veel plezier en
succes.
Mijn naam is Lysette Scheffer-Spaans, ik ben 28 jaar en woon in Rijswijk. Ik ben
getrouwd met Ricardo en ben inmiddels mama van 3 zoontjes Lyam, Jace & Noah. Ik
heb de MER (Management, Economie & Recht) gestudeerd en heb de afgelopen
jaren bij een bank gewerkt. Echter mijn hart ligt bij het werken met kinderen. Tijdens
mijn studententijd heb ik veel oppaswerk gedaan. Na mijn studie ben ik au pair
geweest in Spanje en ik werk al 9 jaar bij The Little Gym. Hier geef ik gymles aan
kinderen vanaf 4 maanden tot 12 jaar, maar verzorg ik ook verjaardagsfeestjes. Ik
ben super blij om eindelijk na zoveel jaar de switch te kunnen maken en mijn hart te
volgen. Ik zal beginnen als onderwijsassistent waarbij ik de kneepjes van het vak mag
leren van juf Caroline. Daarnaast de PABO volgen om mijn onderwijsbevoegdheid te halen. Ik heb er
ieder geval erg veel zin in. Tot snel! Vriendelijke groet, Lysette Scheffer-Spaans

Ontruimingsoefening
Gisteren heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden op school.
Jaarlijks oefenen wij drie maal met onze leerlingen. Alle leerlingen en
leerkrachten zijn op een veilige manier naar buiten gekomen. De totale
ontruiming is rustig en vlot verlopen. Wij zijn trots op onze leerlingen.
Wanneer het ontruimingssignaal klinkt, vertrekken de leerlingen in de rij
naar buiten. Bij het symbool van hun lokaal (op het schoolplein) controleert
de leerkracht of alle leerlingen er zijn. Na deze controle steekt de juf of
meester zijn duim omhoog. Dit is het teken dat wij compleet zijn. Deze ontruiming is geobserveerd door
een brandweer-instructeur. Hij complimenteerde de leerkrachten en leerlingen met een geslaagde en
veilige ontruiming!

Studiereis gezonde school
De komende week zullen juf Margreeth, meester Youri en meester Jeroen op
studiereis naar Noorwegen gaan. Tijdens deze reis gaan zij veel scholen bezoeken
en zullen zij inspiratie opdoen hoe de kinderen in Noorwegen omgaan met gezond
eten en veel bewegen op school. Zo gaan zij bijvoorbeeld naar een
wetenschapsmuseum en brengen zij een bezoek aan de ambassade waar
verschillende lezingen over geestelijke gezondheid, bewegen en gezond eten zullen
worden gegeven.
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Ouderdashboard Snappet groep 4 t/m 8
In de nieuwsbrief van 31 augustus heeft u kunnen lezen dat u tot vandaag de gelegenheid heeft gehad
om u aan te melden en te betalen voor het ouderdashboard. De inlogcodes hiervoor worden vanaf
volgende week aan u toegezonden. Het is niet de bedoeling om individueel naar Snappet te mailen.

Nieuws vanuit de groepen
Markt ‘De verbeelding’ in Pijnacker
Zaterdag 29 september en zondag 30 september vindt op het Raadhuisplein
in Pijnacker weer de jaarlijkse markt ‘De verbeelding’ plaats. Dit jaar is het
een speciale editie, vanwege het 25-jarig bestaan van De verbeelding. In
plaats van een kunstmarkt (zoals in het verleden), zal het dit jaar een
beknopte creamarkt zijn, met optredens van bandjes en verschillende
terrassen. Op zaterdag 29 september zullen wij met groep 8 ook met een
kraam op de markt aanwezig zijn. Wij gaan spullen verkopen voor het goede
doel. Er worden verschillende dingen uit Kenia verkocht en ook allerlei zelfgemaakte spullen. Het geld
dat wij hier mee ophalen, gaat naar het Makenaproject, waarbij wij meisjes in Kenia de kans geven om
een opleiding te volgen. De markt is van 10.30 tot 16.30 uur. De kinderen vertellen er heel graag meer
over op de markt! Komt u ook een kijkje nemen bij onze kraam?

Schoolbrengdag
Op donderdag was het schoolbrengdag. Het was leuk om kaartjes uit te
delen aan kinderen die lopend of fietsend naar school kwamen. Ook waren
er een paar skateboards. Mensen waren blij toen ze een kaartje kregen. Het
fietsenteam was opgesplitst in twee groepen, een voor de buis en een voor
het hoofdgebouw. Elke ochtend en middag staan we daar ook om fietsen
goed te zetten en we zeggen tegen kinderen dat ze moeten lopen naast hun
fiets. Het Fietsenteam, Rocco, Kris, Sven en Teun

Harmonie groep 5
Vandaag zijn wij naar de Harmonie geweest. Wij hebben in drie groepen workshops gevolgd. In de eerste
groep leerden wij over de koperblaasinstrumenten. Wij mochten hier zelf op blazen. In de tweede groep
zijn wij aan de slag gegaan met de slaginstrumenten en mochten een melodie trommelen op
verschillende trommels. In de derde groep hebben wij geleerd over verschillende
houtblaasinstrumenten zoals de saxofoon, de klarinet, de fluit en de fagot. De kinderen hebben allemaal
een foldertje meegekregen. Als uw zoon of dochter het leuk vindt kan u hem of haar aanmelden voor
een workshop. Het was een leuke ochtend.

Sportieve berichten
Geen gym
In verband met de studiereis van meester Jeroen en meester Youri zullen de gymlessen volgende week
komen te vervallen.
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ZieZoo berichten
De Rangers
De Rangers gaan wekelijks op stap en ontdekken het verschil in landschappen.
Ook poseren ze in het landschap en fotograferen ze elkaar in diverse posities.
De poses die zij uitvoeren beelden zij na van een bestaand portret.
Extra moeilijk dus!

Agenda
27-09
29-09
03-10
05-10
08-10
10-10
14-10

Startgesprek groep 3 t/m 8
Makena Markt van de verbeelding
Start Kinderboekenweek
Dag van de Leraar
MR vergadering
OV algemene jaarvergadering
Einde Kinderboekenweek

Bijlage bij de nieuwsbrief

Kinderboeken- en spellenbeurs
Zaterdag 6 oktober 9:00 - 12:00 uur
Clubhuis bij zwembad de Viergang, Noordweg 77A, Pijnacker
Zoek je een boek?!
Bij deze kinderboekenbeurs worden boeken verkocht namens
zo’n 60 verschillende aanbieders, hierdoor ontstaat een
gevarieerd aanbod. Van voorlees- en prentenboeken voor de aller
jongste tot boeken voor de jong volwassenen; van Geronimo tot
Dikkie Dik, van Donald Duck stripboeken tot kinderkookboeken.
Voor de gure wintermiddagen zijn er spelletjes van jong tot oud
als Verstoppertje met Nijntje en Monopoly.
Dit alles voor een leuk prijsje!
Het goede doel
De kinderboeken- en spellenbeurs steunt met de opbrengst ieder jaar een ander lokaal doel dat
het welzijn van kinderen hoog in het vaandel heeft staan. Dit jaar is dit de Pijnackerse
Watervrienden.
Boekenkast opruimen?
Staat je boekenkast vol met boekjes waar de kinderen ‘uit gegroeid’ zijn? Je kan ze verkopen bij
deze beurs en de spaarpot van de kinderen een beetje spekken! 70% van de opbrengst is voor
jou, 30% gaat naar het goede doel. Verkoopnummeraanvragen?
www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com
Dus kom samen met je kind(-eren) snuffelen voor gezelschapsspellen en kinderboeken
en ondersteun tegelijkertijd het goede doel. We zien jullie graag op zaterdag 6 oktober!
Kijk voor alle informatie op de website: www.kinderboekenspellenbeurs.weebly.com
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