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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
13-10 Elin Huiskens
groep 6
14-10 Benjamin Alizadeh
groep 3
14-10 Amy Hazebroek
groep 5
14-10 Maurits Wiersema
groep 5
14-10 Sven Struik
groep 7
15-10 Nikki Plooij
groep 4
15-10 Hye Jun Hwang
groep 7
17-10 Mats Leentvaar
groep 5
18-10 Lars Struik
groep 4
18-10 Kaemon Hoogwout
groep 6
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

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

Berichten vanuit de directie
Verjaardag Juf Karin
Gisteren was juf Karin jarig. Iedereen werd verrast met een lekker ijsje.
Het team is tussen de middag getrakteerd op een stukje taart en uiteraard werd ook
juf Karin zelf in het zonnetje gezet. Nogmaals gefeliciteerd!
Het team van De Waterwilg

Nieuwe vulpennen
Alle kinderen van groep 4, 5 en 6 krijgen een nieuwe pen (met vulling) van
school. De oude vulpennen gaan naar een goed doel (Goedzak). Indien een pen
zoek raakt of een leerling gaat er niet voorzichtig mee om, dan kan een nieuwe
pen gekocht worden bij de administratie voor € 2,50. Een aantal kinderen en
meesters en juffen hebben de pennen de afgelopen weken uitgeprobeerd.
De pennen schrijven vloeiend, er is geen verschil tussen links- en rechtshandig
en ze vlekken niet.

Portretfoto’s voor alle groepen
Op donderdag 23 mei 2019 komt de schoolfotograaf weer op De Waterwilg.
Vorig schooljaar zijn er geen portretfoto’s voor de groepen 3 t/m 7 gemaakt, vanwege de rommelige
drukte die dat op zo’n dag geeft. Veel ouders waren teleurgesteld en dat is ook begrijpelijk. Daarom
gaan we dit schooljaar van de kinderen van alle groepen toch weer een portretfoto maken. De fotograaf
kan extra mankracht inzetten en wij hopen dat iedereen weer mooie foto’s krijgt!

Kenia bezoek september 2018
Afgelopen weken heeft de najaarsreis naar Kenia plaats gevonden. Het verslag van deze
mooie reis treft u als bijlage van deze nieuwsbrief aan.
Marijke Paap en Jan Kersbergen
Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

Leerlingenraad
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een nieuwe
Leerlingenraad gekozen. Stein Bogaards (5a), Pepijn Roek (5b), Tess
Schuurmans (5c), Olaf Haket (6a), Laura Bool (6b), Nancy den Hollander
(6c), Femke van der Velden (7a), Isabel van der Weijst (7b), Floris van der
Wiele (7c), Niels Gerritsen (8a), Nicolaj Pino (8b), Thijmen Roek (8c).

Op 10 oktober kwamen zij voor het eerst bij elkaar en gingen in gesprek met juf Karin. Sommige
leerlingen hadden de ideeënbus van hun eigen groep meegenomen. Met een paar ideeën kunnen wij
direct aan de slag. Zo gaan wij bijvoorbeeld zorgen voor meer buiten speelgoed en worden de
hockeysticks weer gemaakt. Juf Karin heeft verteld over het 20-jarig bestaan van De Waterwilg en vroeg
of de leerlingen leuke ideeën hebben om dit te vieren. Er zijn al een paar leuke ideeën besproken!

Internationalisering op de Waterwilg #Co-think project
Vorige week kwamen alle deelnemers van het internationale #Co-think project bij elkaar in Delft. Dit
project gaat over computational thinking in de landen Zweden, Finland, Denemarken, Engeland en
Nederland. Het was een leerzame en gezellige week met verschillende workshops bij Lucas Onderwijs,
bezoek aan de TU Delft en de Apple Store in Amsterdam. Op woensdag stond een bezoek aan de
Waterwilg op het programma. Juf Karin, juf Maike, juf Marjolijn en Rosalie uit groep 8 gaven een
presentatie over de school, Snappet en programmeren. Na de prestentaties stonden er kinderen van
groep 7 en 8 klaar om onze gasten een rondleiding door de school te geven in het Engels. Als afsluiting
van het bezoek aan de Waterwilg hebben de verschillende landen een les gegeven aan een groep 7 of 8.

Nieuws vanuit de groepen
Wethouder leest voor over Duurzaamheid
Op 10 oktober was het de dag van de Duurzaamheid en daarom kwam
wethouder Peter Hennevanger voorlezen in twee kleutergroepen. De
Waterwilg was hiervoor uitgekozen omdat onze school veel aandacht
besteed aan duurzaamheid. De leerlingen leren al op jonge leeftijd wat
zij zelf kunnen doen en ze leren ook wat wij op school allemaal doen.
Zij konden de wethouder heel goed vertellen dat wij het afval scheiden
en soms een dikke trui aantrekken zodat de verwarming wat lager kan.
In de hogere groepen leren de leerlingen ook over de zonnepanelen op
het dak van de school, de composthoop in de schooltuin en de schillen die worden opgehaald door de
schillenboer.

Bedankt!


Moeder van Max Signer voor de spelletjes en boeken voor school.

ZieZoo berichten
ZieZoo Natuurlijk Leerzaam
Van 4 t/m 8 oktober zijn de Bodemdierendagen geweest. In de tuin van De
Waterwilg werd gezocht naar bodemdieren. Aan de hand van een zoekkaart
werden er bodemdiertjes gevonden, bekeken, gevoeld en benoemd.
#natuurlijkleerzaam
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Overige berichten
Voorbereiding Eerste Heilige Communie weer van start
De Eerste Heilige Communie viering zal in 2019 plaatsvinden op 26 mei. In deze viering zullen kinderen
uit groep 4 van de basisschool (richtleeftijd 7-8 jaar) hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Voordat
het zover is, is er een periode van voorbereidingen waarbij ook flinke inzet van ouders verwacht wordt.
Het voorbereidingsprogramma bestaat uit een aantal kinderbijeenkomsten die door de ouders worden
georganiseerd onder begeleiding van de werkgroep. Verder staan een kerkbezichtiging en het maken
van palmpasen stokken op het programma, de kinderen gaan knutselen om de kerk te versieren en is er
een Moment van inkeer. De Goede Week heeft een centrale plaats in het programma, omdat de
vieringen in deze week zeer goed aansluiten bij ons thema Blijf dit doen. Op deze manier zijn de
kinderen er helemaal klaar voor om de Eerste Heilige Communie te ontvangen!
De voorbereidingen gaan binnenkort beginnen met een informatieavond voor de ouders. Deze zal
gehouden worden op dinsdag 20 november om 20.00 uur in het parochiehuis aan de Veenweg.
Voor meer informatie en om u aan te melden voor de informatieavond kunt u een mail sturen naar de
Werkgroep Eerste Heilige Communie EHCNootdorp@ParochieChristusKoning.nl (let op: nieuw email
adres!). Met vriendelijke groet, Werkgroep Eerste Heilige Communie Nootdorp
Parochie Christus Koning

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

Einde Kinderboekenweek
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

Bijlage bij de nieuwsbrief
Bezoek projecten in Kenia
Dzombo Primary
Afgelopen september/oktober 2018 vond het traditionele
bezoek plaats aan de projecten van De Waterwilg in Kenia.
Bezoek aan de Dzombo Primary school liet daarbij zien, dat de
plaatselijke overheid, de school ondersteunt door de bouw van
2 kleuterlokalen, een kleutertoilet en een kantoorruimte.
De school kampt met capaciteitsproblemen. Een groep krijgt les
onder een afdak, maar in de toekomst zal dat niet meer nodig
zijn. Wij maakten kennis met de nieuwe headmaster en zagen
vol trots de leerkracht aan het werk die de bibliotheek beheert.
In het verleden heeft de Waterwilg via een ouder werkzaam op Elkerlyc, een Internationale school in
Leiderdorp, veel boeken gehad. Er is destijds een specifieke ruimte voor ingericht met boekenrekken. De
boeken waren nu ingedeeld op niveau. Naast de leerkracht waren er ook 3 leerlingen verantwoordelijk
voor de bieb. De school heeft specifieke leesuren ingeroosterd en het resultaat mag er zijn, daar de
score van Engels omhoog is gegaan. Vanuit de Kenia rekening is er 100 euro gedoneerd om de bieb aan
te vullen.

Ganda Primary
Bezoek aan de Ganda Primary school; het project waar De Waterwilg destijds mee is gestart.
Ook daar maakten wij kennis met de nieuwe headmaster. Tevens zagen wij een goed meewerkende
oudergroep. De voorzitter had weten te realiseren, dat de plaatselijke overheid een nieuwe watertank
zou installeren. Het gebouw zag er goed onderhouden uit en in het Girlshostel wonen nu 3
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vrouwelijke leerkrachten. Ook zijn er nu 3 jongeren werkzaam in
een leerwerktraject. Dit laatste is wel een ingewikkelde, daar de
regering veel moeite heeft om betaalde banen in het onderwijs
te realiseren. Het was echter een initiatief vanuit de school zelf.
Op beide scholen was er geen officiële ontvangst; Bezoeken aan
de scholen is door de regering aan banden gelegd. De scholen
moeten zich immers voorbereiden op de toetsen die er plaats
vinden voor de groepen 8 in november.

29 september Makenadag
Het toeval wilde, dat de Makena markt op de markt van de
Verbeelding te Pijnacker op hetzelfde moment plaats vond als de
Makenadag in de Forest Lodge te Ukunda. Gast was daarbij dhr.
Zakaria Y.Mwamzandi lid van het bestuur afdeling onderwijs.
Er waren veel vrouwen aanwezig; zij vertelden daarbij hoe zij
gesponsord waren, welke opleiding zij hadden gedaan en of zij al
een betaalde baan hadden. Vanuit de Makenagroep zijn er 7 met
een betaalde baan bijna allemaal in het onderwijs. Er werd ook
gesproken over opleidingen in een ander vakgebied. Er is op dit
moment veel werk te vinden in mode ontwerp, haar vlechten, ICT en voor de
jongens bij het vak timmeren, elektriciens en motorvoertuigen techniek. De
bijeenkomst was zeer zinvol; mede omdat er nu ook 2 Albino dames in de groep
zitten. Zij zijn gegarandeerd van een betaalde baan in het onderwijs omdat de
overheid dit stimuleert en ondersteunt. Na de gebruikelijke fotosessie en de
specifieke individuele gesprekken ontvingen zij allemaal een Waterwilg tas met
inhoud (waspoeder, zeep, deodorant, wc papier, tandenborstel, tandpasta,
koekjes en maandverband). Dit laatste is nu standaard aanwezig op de Primary
scholen om uitval van meisjes te voorkomen.

Malaika Mdgo
Dit is ons specifieke eigen project waarbij Grace Tsuma, een van de
meiden ondersteund vanuit Makena, dit schoolproject heeft
geïnitieerd. In februari waren wij nog bij de opening van het in
gebruik nemen van het land. Nu stonden er 2 lokalen en de
fundering voor het derde lokaal; een toiletgroep met 3 deuren (één
voor de jongens, één voor de meisjes en 1 voor volwassenen. Er was
een waterput gerealiseerd en 68 leerlingen telde de Malaika Mdogo
school. Een prachtige ontvangst: alle ouders waren er, cadeaus
werden er uitgewisseld. De traditionele kleden en jurken. En…. de
duplo. De leerkrachten vonden het ontwikkelingsmateriaal met de
voorbeelden fantastisch. De kinderen waren meer weg van de
keepautootjes, de beesten, de motoren, de vrachtwagens etc. De
volgende dag bleek dat er nieuwe aanmeldingen waren gekomen,
vanwege het mooie duplo materiaal. De school gaat straks dicht
vanwege vakantie en wij zijn benieuwd hoeveel leerlingen er in
januari 2019 gaan starten.
Bij ons nieuwe bezoek nemen wij uiteraard weer duplo mee. Het was een waar
succes. Naast deze bezoeken hebben er tal van andere bezoeken plaats
gevonden. 2 keer 46 kg hadden wij bij ons; dank daarbij voor de babykleding,
de kleding voor de meisjes en de jongens. En.. de prachtige polo’s die wij
hadden gekregen via RKDEO badminton.
De 3 weken vlogen voorbij. Prachtige ontmoetingen wederom!
Marijke Paap en Jan Kersbergen
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