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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
29-09 Kyara Trautmann
groep 4
29-09 Julian Chan
groep 5
30-09 Abby Hoogweg
groep 1-2
30-09 Lotte van Engeland
groep 7
30-09 Sep Lentjes
groep 8
01-10 Maya al Mustafa
groep 1-2
01-10 Sem Besteman
groep 1-2
01-10 Yashodhan Hira
groep 4
01-10 Fabian Remmelink
groep 8
02-10 Jurian Beuman
groep 1-2
02-10 Alec de Lange
groep 7
02-10 Yjada Schouteten
groep 7
03-10 Max Signer
groep 8
03-10 Kian Kuiper
groep 8
04-10 Loïs Engelhart
groep 8
04-10 Mai-Li Samsuri
groep 8
05-10 Mathias Carvajal Blaauw
groep 5
05-10 Koen Janssen
groep 7
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Sepp van der Sman en Lieke Kraan welkom op onze school. Wij
wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Berichten vanuit de directie
Een zoon voor juf Marloes!
Afgelopen weekend is juf Marloes bevallen van een mooie, gezonde zoon. Zijn naam is
Jelte. Met zowel Jelte als juf Marloes gaat het heel goed. Wij wensen juf Marloes, haar
man Julian en broertje Alec heel veel geluk toe met Jelte!

Internationalisering op De Waterwilg
Dankzij de ontwikkelingen in de maatschappij wordt het steeds belangrijker dat kinderen op de
basisschool al in aanraking komen met internationalisering. In het schooljaar 2017-2018 is De Waterwilg
daarom gestart met het #Co-think project, een samenwerking tussen scholen in Zweden, Finland,
Denemarken, Engeland en Nederland. De deelnemende leerkrachten brengen een bezoek aan de andere
scholen binnen het project en ook de kinderen proberen zo veel mogelijk van elkaar te leren. Het
onderwerp dat centraal staat is computational thinking, waarbij het probleemoplossend vermogen met
behulp van ICT gestimuleerd wordt. Hiernaast is er natuurlijk ook veel aandacht voor andere talen (met
name Engels, omdat de leerlingen en leerkrachten in deze taal met elkaar communiceren) en culturen.
Volgende week (1 t/m 5 oktober) zal een groep van 21 leerkrachten uit Zweden, Finland, Denemarken en
Engeland een bezoek brengen aan Nederland. Juf Marjolijn en Juf Maike hebben een leuk programma
voor deze groep samengesteld met onder andere een bezoek aan Lucas Onderwijs, een workshop bij de
TU Delft en een les bij de Apple Store in Amsterdam. Op woensdag 3 oktober is de hele groep op De
Waterwilg uitgenodigd. Natuurlijk krijgen ze een rondleiding door de school, maar ook is aan alle landen
gevraagd om een kort lesje voor te bereiden die zij zullen geven in de groepen 7 en 8.
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Nieuws vanuit de groepen
Kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober 2018
De Kinderboekenweek komt er bijna weer aan. Vriendschap staat centraal tijdens
de Kinderboekenweek onder het motto: Kom erbij! Tijdens Kinderboekenweek
2018 draait alles dus om vriendschap, vrienden maken, vertrouwen, gezelligheid,
samen spelen, samen delen, samen werken en samen staan we sterk! Aanstaande
donderdagochtend 4 oktober vindt er een spectaculaire opening plaats van de
Kinderboekenweek in de sporthal. De opening wordt verzorgd door het
theaterduo Hermans weet Raad. Wij mogen tijdens de opening gaan kijken naar ‘Een magische,
muzikale familievoorstelling over een onwaarschijnlijke vriendschap in een ballenbak’.
Wie laat de regen regenen en de zon schijnen?
Gaan alle rijke mensen naar de arme landen om geld te geven?
Zijn alle volwassenen ouders?
Waarom is een onderbroek een soort korte broek?
Pien is achtergelaten in de ballenbak, omdat ze haar eigen feestje heeft verpest. Ze moet maar even
nadenken over wat ze heeft gedaan. 'Helemaal niks!', vindt ze zelf. Toch zit ze helemaal alleen tussen de
ballen. Saai! Maar dan schiet er een bal omhoog en beginnen de ballen te bewegen. Is dat een voet?
Wat gebeurt daar onder de ballen? Hermans weet Raad beschrijft met JUNI een vluchtige ontmoeting
tussen twee verschillende werelden. Hoe vanzelfsprekend is de kijk op je eigen wereld en wat gebeurt er
als alles ook anders kan zijn dan je had verwacht? In een tijdperk waarin alles zomaar wordt gezegd en
gedaan, laat Hermans weet Raad op een beeldende, dynamische en lichtvoetige manier zien dat daar
soms ook consequenties aan verbonden zijn. Een magische, muzikale voorstelling over een
onwaarschijnlijke vriendschap in een bak met meer dan 10.000 gekleurde ballen. Deze dag komen de
gymlessen te vervallen. Wij hopen op een gezellige Kinderboekenweek!
De Kinderboekenweekcommissie

Herinnering Markt ‘De verbeelding’ in Pijnacker
Op zaterdag 29 september zal groep 8 met een kraam op de markt aanwezig zijn. Zij
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 graag meer
over op de markt! Komt u ook een kijkje nemen bij onze kraam?

Harmonie groepen 6
Bij de harmonie hebben wij les gekregen over muziek. Wij hebben les gekregen
over dwarsfluit, klarinet, fagot, saxofoon, de hoorn, de trombone, euphonium en
slagwerk. Wij mochten op die muziekinstrumenten oefenen. Aan het einde van
de Harmonie kregen we ook nog een kaartje waar je je kon inschrijven voor nog
een paar lessen. Juliet Overgaag, groep 6b
Wij zijn vrijdag bij de Harmonie geweest. Wij waren verdeeld in drie groepen en gingen spelen op
blaasinstrumenten en slaginstrumenten. Er waren verschillende soorten instrumenten. Op de koperen
blaasinstrumenten mochten wij blazen en we kregen er uitleg over. Ook hebben we geoefend op de
houten blaasinstrumenten en hebben wij gespeeld op de dwarsfluit en de saxofoon. Het was heel leuk
en leerzaam! Finn, groep 6a
Wij zijn met onze klas naar de Harmonie geweest. Elke groep ging naar een zaal. In die zaal leerde je wat
over een familie van instrumenten. Bijvoorbeeld de houten blaasinstrumenten of slagwerk. Daar hebben
wij geleerd om met slagwerk en blaasinstrumenten te werken. Wij hebben veel gezien zoals een hoorn,
saxofoon, en nog veel meer. Sommige instrumenten mocht je zelf uitproberen. Bij het slagwerk mochten
wij een liedje spelen. Het was erg leuk! Zoey, groep 6a
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Bedankt!





Isa de Winter bedankt voor de loom elastiekjes voor de overblijf.
Fam. Bakker bedankt voor de knutselspullen voor school en de overblijf.
Mevrouw Zuijdgeest bedankt voor de pennen voor de administratie.
Moeder van Martijn van Duijn voor de boekjes voor school.

Naschoolse cursus groep 5 en 6
Na de Herfstvakantie gaan we weer van start met een leuke naschoolse
schilderworkshop: “Schilderachtig Europa”.
In deze workshop ‘reizen’ we door Europese steden.
Zo stuiten we o.a. in Frankrijk op de Eiffeltoren en schilderen we Engelse cupcakes
en bussen. We werken daarbij met verschillende materialen.
Wil je meedoen? Geef je dan nu op!
Data:
maandag 5, 12, 19, 26 november en 3 en 10 december 2018
Tijd:
15.45 – 16.45 uur
Kosten:
€ 40,00
Aanmelden:
vóór 12 oktober a.s. via info@vankasjanaardemuur.nl
Na de aanmelding ontvangt u meer informatie.

Wasmachinetrommel gezocht
Voor onze tuin zijn wij op zoek naar een wasmachinetrommel. De trommel kunnen wij gebruiken om de
waterinstallatie op te slaan. Mocht u thuis een kapotte wasmachine hebben dan nemen wij de
roestvrijstalen trommel graag van u over.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is inmiddels weer erg vol. Graag willen wij de bak weer opruimen.
Mist u een shirt, handdoek, schoenen, gymkleding o.i.d.? Kom dan gerust even in de bak kijken. De bak
staat bij de administratie. Binnenkort gaan wij de spullen die niet opgehaald zijn, schenken aan een goed
doel.

ZieZoo berichten
Koken bij ZieZoo
Afgelopen week hebben de kinderen Bloemkoolsoep gekookt. De ingrediënten,
bloemkool, bleekselderij, uien, knoflook, olijfolie, bouillonblokjes en water, zijn
eerst bekeken, benoemd en daarna klein gesneden. Alles in de pan en even
aanfruiten. Als laatste het water en de bouillonblokjes erbij en wachten tot het
kookt en gaar is. Dat duurde best lang maar dat deed niets af aan de heerlijke
smaak. Er is van gesmuld door de kinderen en door een aantal ouders.

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

Makena Markt van de verbeelding
Start Kinderboekenweek
Dag van de Leraar
MR vergadering
OV algemene jaarvergadering
Dag van de Duurzaamheid
Einde Kinderboekenweek
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