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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
06-10 Tess Vink
groep 4
06-10 Anika Bloys van Treslong
groep 7
09-10 Thijs Rust
groep 5
10-10 Nikhil Raghoebarsingh
groep 1-2
11-10 Puck van den Akker
groep 3
11-10 Milo Engels
groep 4
11-10 Bas Cohen
groep 5
11-10 Sil van Santen
groep 6
12-10 Julian van Eck
groep 5
12-10 Toon Groot
groep 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Berichten vanuit de directie
Juf Karin 25 jaar in het onderwijs
Afgelopen maandag was juf Karin 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Zij
werd deze dag verrast door alle collega’s met een mooie bos bloemen
en een bon voor een high tea. Wij hebben met elkaar een lekker taartje
gegeten om deze prestatie te vieren. Nogmaals gefeliciteerd!
Het team van De Waterwilg

Dag van de Leraar
Deze dag wordt jaarlijks (op verschillende data) gevierd in zo'n 88 landen
wereldwijd. Op deze dag wordt de waardering voor leerkrachten benadrukt en
is er aandacht voor het onderwijs als belangrijke factor in onze maatschappij. In
Nederland hebben wij vandaag (vrijdag 5 oktober) deze dag gevierd. Ook heeft
De Waterwilg haar personeel deze dag extra in het zonnetje gezet. Alle
leerkrachten werden verwend met een leuke tas met wat lekkers.

Dag van de Duurzaamheid
Dinsdag 10 oktober is de dag van de duurzaamheid. Wethouder Peter
Hennevanger is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp de wethouder van
Onderwijs. Hij zal deze dag komen voorlezen in een aantal groepen bij ons op
school.

Berichten vanuit de Oudervereniging/MR
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
Volgende week woensdagavond, 10 oktober a.s., vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.
Tijdens deze ledenvergadering zal de ouderbijdrage voor het komend schooljaar worden vastgesteld.
Aan de orde komen verder: de begroting voor het komend jaar, de financiële verantwoording (inclusief
kascontrole) en de activiteiten. Alle ouders/verzorgers van onze school zijn van harte uitgenodigd om bij
de ALV aanwezig te zijn. De vergadering begint om 20.00 uur. Wij hopen op uw aanwezigheid!
Bedankt namens de Oudervereniging
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Nieuws vanuit de groepen
Markt ‘De Verbeelding’ in Pijnacker
Zaterdag 29 september was het zover: de kunst- en
creamarkt “De Verbeelding‟ in Pijnacker. De groep 8
leerlingen van De Waterwilg hadden een kraam met
daarop allerlei mooie spulletjes uit Kenia om te verkopen.
Ook waren er dingen geknutseld door een aantal
leerlingen van groep 8. De opbrengst van de markt komt
ten goede aan het Makena project. Het was een mooie
dag, met een hoop gezellige bezoekers en heerlijk weer.
De kinderen stonden met een brede glimlach achter de kraam de spulletjes aan te prijzen en
informeerden bezoekers op het plein over het Makena project. Dit heeft gezorgd voor een hele mooie
opbrengst van € 524,-! Heel erg goed gedaan! Wij willen via deze weg ook alle ouders bedanken die
hebben geholpen tijdens deze markt.
De leerkrachten van groep 8

Makena Project
Hallo, ik ben Anouk Waayer en ik zit in groep 8A bij meester Tom. Ik heb met mijn nichtje uit groep 4
koffie ingeschonken voor Makena. Dit deed ik tijdens de verbeelding. De koffie kostte 1 euro per beker.
Ook kon je hier een plak cake of boterkoek bij kopen. Ik heb het doel Makena gekozen omdat ik het
belangrijk vind. Makena betekent: zij die glimlacht. Met groep 8 doen wij mee aan het project om
verschillende meisjes in Kenia te sponsoren voor hun opleiding. Wij hebben in totaal 67 euro opgehaald.

Bezoek uit Finland, Engeland, Zweden en Denemarken
Op 3 oktober kwamen er mensen uit Finland, Engeland, Zweden en Denemarken op bezoek bij onze
school, vanwege het co-think project. Van twee landen kregen wij ook een les in de klas. De Denen
gingen een presentatie geven over Denemarken en dat was heel leuk. Op het laatst gingen wij nog een
quiz doen. Als wij 4 vragen goed hadden van de 5 kregen wij een traditioneel Deens snoepje. Dat was erg
lekker. Wij gingen ook nog naar de speelzaal om een Zweeds spel te spelen. Wij werden in twee groepen
verdeeld en je moest naar de overkant rennen en je mocht niet getikt worden. Een soort Chinese muur.
Je moest allerlei woorden in het Zweeds zeggen, het was super leuk!
Niels en Simon, groep 8C

Kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober 2018
Voor de Kinderboekenweek 2018 is er bij de Bruna de jaarlijkse actie om te sparen
voor de schoolbieb.
Willen jullie ook mee sparen voor onze schoolbieb? Dit zijn de stappen die je
moet volgen:
- Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna en lever
de kassabon in op school bij je eigen juf of meester.
- De school verzamelt alle kassabonnen van 3 t/m 14 oktober 2018.
Voor 20% van het uitgegeven totaalbedrag aan kinderenboeken mag de school kinderboeken uitzoeken.

De voorstelling van de Kinderboekenweek
Op donderdag 4 oktober gingen wij naar de gymzaal voor de opening van de Kinderboekenweek. Het
thema is vriendschap. Het ging over 2 meisjes, de ene heet Pien en de ander heet Juni. Er stond een
grote ballenbak, het was een beetje spannend wat daar mee ging gebeuren. Het was leuk en grappig. De
meisjes sloten vriendschap in de voorstelling.
Olivia en Zoë, groep 5a
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Wij hadden een voorstelling van de Kinderboekenweek. Het thema is vriendschap. Ik vond de
voorstelling heel leuk! Het ging over Junie en Pien. Ze kwamen elkaar tegen en werden de beste
vrienden van elkaar. Uma groep 6a
Ik vond het echt een superleuke voorstelling! Het was ook erg grappig. Ik heb de hele tijd om al die
grapjes moeten lachen. Het was ook super creatief bedacht. Ze hadden ook een ballenbak en leuke
liedjes. Ook zongen ze zelf. Ook hadden ze aan het eind van de voorstelling een gouden bal waar je een
wens mee kon doen.
Sofie groep 6a
Het thema van de Kinderboekenweek gaat over Vriendschap. Het
was een hele, leuke voorstelling! We gingen naar de sporthal en
keken naar het toneelstuk. De twee kinderen in de ballenbak
werden uiteindelijk vrienden, terwijl ze eerst niet wisten hoe ze
vrienden moesten worden. Na vele verwikkelingen was het hen
toch gelukt. Ook kwamen er grapjes in voor en zong een
mevrouw een mooi lied. Wij hebben genoten van de voorstelling.
Groep 6b

Overige berichten
Verkeersongeluk
Maandagochtend 1 oktober om 8.22 uur gaat mijn telefoon. Mijn dochter, net vertrokken op de fiets
naar school, belt. Huilend. “Ik ben aangereden”, verder kwam ze niet uit haar woorden. Een moeder
nam het gesprek over. “Uw dochter is aangereden en de ambulance is onderweg.” Mijn hart staat even
stil. Zo’n telefoontje wil je niet ontvangen. Ik ben snel naar de hoek gefietst.
Chiara, oud leerling van de Waterwilg is geschept door een auto op de kruising voor de school.
Gelukkig is ze geholpen door een aantal lieve moeders en een geschrokken bestuurder van de auto.
De politie kwam en daarna de ambulance. Allemaal fijne hulpverleners. Voor de zekerheid wel even mee
naar het ziekenhuis. Uiteindelijk valt het mee. Een gekneusde knie en wat schaafwonden. Even een
weekje rustig aan doen en met krukken lopen. Volgende week nog een nacontrole in het ziekenhuis.
Gelukkig is het voor Chiara goed afgelopen. De fiets is er erger aan toe. Wij willen de dames bedanken,
die haar zo goed hebben opgevangen en geholpen en juf Marjolijn en juf Mandy voor de mentale
ondersteuning. Het blijft een onoverzichtelijke oversteekplaats daar op de hoek van de Poort. Laten we
met z’n allen weer extra alert zijn. Groetjes Dorothy en Chiara San Giorgi

Bedankt!




Moeder van Tjebbe Stout voor de loom bandjes.
Ouders van Robert de Jong voor de boeken.
Vader van Bram Drogt voor de wasmachinetrommel. Wij kunnen deze goed
gebruiken in de tuin.

ZieZoo berichten
Voorschoolse- en Vakantieopvang bij ZieZoo
De Voorschoolse opvang (VSO) is vanaf 07.00 uur inclusief
ontbijt. Kijk voor meer informatie op onze website
www.ziezoo.nl Weet u ouders die voorschoolse opvang kunnen
gebruiken? Laat het hen weten. Heeft u alleen vakantieopvang
nodig? Ook dit is mogelijk bij ons. Maak vrijblijvend een afspraak
voor meer informatie via nootdorp@ziezoo.nl

Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

Agenda
08-10
10-10
10-10
14-10
22-10
29-10
02-11
05-11
06-11
07-11
08-11
09-11

MR vergadering
OV algemene jaarvergadering
Dag van de Duurzaamheid
Einde Kinderboekenweek
Start Herfstvakantie
Einde Herfstvakantie
Inloopochtend groep 1 t/m 5 (08.30 – 09.15 uur)
Herfstpad groep 1-2f en 1-2g
Herfstpad groep 1-2e
Studiedag hele school vrij
Herfstpad groep 1-2b en 1-2d
Herfstpad groep 1-2a en 1-2c
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