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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
20-10 Valerie Moesman
groep 1-2
27-10 Fleur Hoogendam
21-10 Jesper Flanderhijn
groep 1-2
28-10 Merel van Tongeren
22-10 Tom Huisman
groep 5
28-10 Leo Noordhuizen- Medina
23-10 Eefke Vink
groep 4
29-10 Fien van der Goes
23-10 Niels Dekkers
groep 8
29-10 Finn Heijligers
24-10 Simon Coret
groep 1-2
29-10 Juliët Overgaag
24-10 Fynn de Koning
groep 1-2
29-10 Jill Schuurmans
24-10 Tycho de Koning
groep 1-2
01-11 Sophie Stad
25-10 Mick van Ark
groep 1-2
02-11 Thijmen Huizer
27-10 Roan Hoenke
groep 4
02-11 Nikki Bakker
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

groep 5
groep 4
groep 7
groep 1-2
groep 5
groep 6
groep 7
groep 7
groep 3
groep 4

Welkom
Na de Herfstvakantie heten wij Rik van Bodegom Smith, Gijs Hooijmans en Soufyan Boultam
welkom op onze school. Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Berichten vanuit de directie
Mededelingen voor groepen 3
Tot de herfstvakantie mochten de kinderen van de groepen 3 naar hun lokaal gebracht worden. Na de
Herfstvakantie kunnen zij zelfstandig naar boven lopen. De kinderen worden nog wel door de leerkracht
naar beneden gebracht aan het einde van de dag.

Berichten vanuit de MR
Bericht vanuit de MR
Op maandag 8 oktober vond de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar
plaats. Nieuwe MR-leden, m.n. vanuit de personeelsgeleding: Judith Haring,
Margreeth Slok, Martine Karskens en natuurlijk directeur Karin Zwaveling; vandaar
dat er werd gestart met een voorstelrondje. Wij hebben de start van Karin, als
directeur van de Waterwilg, besproken. Zij heeft de komende weken
kennismakingsgesprekken met personeelsleden, nieuwe ouders en
overblijfkrachten en geeft aan dat ‘het leren kennen van de Waterwilg’ sneller gaat
dan gedacht. Een belangrijk terugkerend onderwerp is de formatie. De overheid heeft extra financiën
beschikbaar gesteld voor werkdrukverlichting in het basisonderwijs. Dankzij deze middelen heeft onze
school twee extra leerkrachten kunnen aanstellen. Daarnaast start er een traject om een zij-instromer
op te leiden binnen de school. Het onderwerp overblijf is ook een vast onderdeel. Wij hebben nog steeds
te weinig mankracht voor de overblijf en gesproken over verschillende mogelijkheden om het probleem
te verlichten: een professioneel bedrijf inhuren, mogelijkheid ‘losse overblijf’ afschaffen, leerkrachten
inschakelen? Verder ter tafel: portretfoto’s voor alle groepen door de schoolfotograaf, het
Makenaproject, de leerlingenraad en het bezoek uit Zweden, Finland, Denemarken en Engeland in het
kader van Co-thinkingproject. Dit schooljaar bestaat de Waterwilg 20 jaar. Een bijzonder jaar voor een
‘bruisende school’ waar wij rond mei aandacht aan zullen besteden.
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Nieuws vanuit de groepen
Voorstelling bij de kleuters
Donderdag 18 oktober trakteerden de kleuterleerkrachten de
kleuterklassen op een voorstelling. Het prentenboek ‘Snip’ werd verteld
(juf Mandy) en ook nagespeeld! Snip de vogel (meester Mike) kon toen het
winter werd niet mee met zijn vriendjes naar het zuiden, omdat hij niet kon
vliegen. Gedurende de winter leerde hij andere dieren kennen. Zo
ontmoette hij muis (juf Carola), eekhoorn (juf Maaike), kikker (juf Susanne),
egel (juf Gonnie) en mol (juf Jacoline). Snip hielp deze dieren met de
problemen die zij hadden. Zo leerde Snip dat hij niet kon vliegen, maar wel heel veel andere dingen goed
kan. Toen de lente aanbrak, hadden de vrienden van Snip een taart voor hem gebakken. Hij was hierdoor
heel blij en verrast.. De vriendjes van Snip werden steeds kleiner en kleiner… Hij kan vliegen!!

Lezen met adoptiegroep
Wij hebben vrijdag gelezen met onze adoptiegroep in de tuin omdat het Kinderboekenweek is.
Wij hebben in groepjes met twee of drie kinderen voorgelezen aan de kleuters. Het was heel leuk. Wij
hebben veel boeken voorgelezen.
Julie groep 6a
Wij gingen naar de tuin van De Waterwilg en daar gingen wij voorlezen aan de kleuters van onze
adoptiegroep. Wij werden verdeeld in groepjes van twee of drie kinderen.
Ik vond het heel erg leuk!
Sofie groep 6a

Sportieve berichten
Stagiaires
Hallo, ik ben Sven. Ik ben 16 jaar oud. Als opleiding doe ik de Halo aan de Haagsche Hogeschool op het
sportcampus in het Zuiderpark in Den Haag. Voor mijn opleiding moet ik een half jaartje meelopen met
de gymlessen van een basisschool. Het komende half jaar zal ik op de donderdag meester Youri helpen
met het geven van de gymlessen. Laten we er een leuk half jaar van maken.
Sven Bekking.
Hoi! Mijn naam is Ilse Vollebregt en ik ben 19 jaar oud. Ik ben een eerstejaars HALO
(Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding) student en daarvoor moet ik
stagelopen in het primair onderwijs. Voor deze stage ben ik gekoppeld aan de
Waterwilg en ik zal, samen met twee medestudenten, elke donderdag bij meester
Youri stagelopen. Zelf kom ik ook uit Nootdorp en heb ik ook op de Waterwilg op
school gezeten en ik vond het dus heel leuk om hier mijn eerste stage te mogen
lopen. Naast school heb ik zelf 14 jaar geturnd en geef ik al bijna 9 jaar les bij Turn- &
Gymvereniging DEO Nootdorp. Het was leuk om de eerste dag al gelijk zoveel
bekende gezichten te zien en ik heb dan ook heel veel zin om het komende half jaar hier op school mee
te lopen en naast turnen, ook andere sporten en spellen te leren geven.
Hoi allemaal, mijn naam is Tjebbe Witteveen en samen met Ilse en Sven kom ik stage
lopen elke donderdag in de gymles. Na mijn VWO ben ik namelijk de HALO
(opleiding tot gymdocent) gaan doen. Ik ben 18 jaar. Ik woon in Nootdorp samen
met mijn moeder, mijn zusje en mijn 2 twee katten. Mijn hobby’s zijn sporten (krav
maga, fitness), gamen, lezen en niksen. Het liefst eet ik de hele dag pizza samen met
m’n vriendin Doortje. Op de foto zie je mij op m’n diploma uitreiking. Ik kijk er naar
uit jullie allemaal te leren kennen en er samen een leuk half jaar van te maken!
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Overblijfberichten
Verslagje overblijfouder
Ik ben moeder van 2 kinderen op de Waterwilg. Mijn knul zit in groep 2 en m'n oudste
in groep 3. Ik ben invaloverblijf 'ouder' en ook mijn vriend blijft 1x in de 2 weken over
op zijn papadag. Ik word dus zo nu en dan gebeld als er hulp nodig is. Zeg maar gerust
wekelijks, want er is standaard een tekort aan ouders en als er iemand van de vaste
ploeg uitvalt helemaal, dan moeten de klassen verdeeld worden (de vaste ouders
hebben hun eigen klas, en je mag ook aangeven of je bij de kleuters of bovenbouw wil). Mijn vriend en ik
staan bij de kleuters, dan kunnen wij lekker buiten spelen o.a. met onze eigen kids, onze kids vinden het
super leuk en ze blijven ook gratis over. Vandaag werd ik weer gevraagd, ik mocht in de klas van juf
Mandy met 3 kinderen van juf Maaike (die klas werd verdeeld). Om 11.45 uur verzamelen wij in de
teamkamer. In de klas lees ik altijd de eerste 15 min voor zodat de kinderen lekker rustig kunnen eten
drinken. Er zijn altijd een aantal kids héél snel klaar, die mogen dan spelen met
speelgoed wat speciaal bedoeld is voor de overblijf of even kleuren. Om 12.30 uur
maken wij de tafels schoon, haal ik een bezem door de klas en gaan wij lekker
buiten spelen. Juf Amy haalt de materialen uit de schuur waar de kids mee mogen
spelen. Sommige kinderen verzamelen zich rond de ping pong tafel om met de
beyblades te spelen, sommige spelen een potje voetbal, bouwen hutten van
kleden, spelen paardje, doen kunsten op het duikelrek of glijden van de glijbaan.
Het ziet er gezellig uit! Het is super weer, maar met slecht weer blijven wij binnen.
Ik vlecht zo nu en dan wat haar in van meiden die dat graag willen of lees het
boekje nogmaals voor (soms wel 3x). Door de knaloranje hesjes zijn wij goed herkenbaar voor de
kinderen. Regelmatig hoor je:"Juf of Overblijf". Er zijn duidelijk te weinig vaders, als mijn vriend "Juf"
genoemd wordt en daarna gecorrigeerd met overblijfmoeder. Soms moet ik een ruzietje helpen
oplossen, mee naar de wc of gewoon een balletje overgooien. Na een poosje leren de kinderen jou
kennen en jij de kinderen, erg leuk! Om 13.15 gaan wij in de rij naar de klas. Daar speel ik nog een
spelletje :"Dier in je hoofd" totdat de juffen er weer zijn. Het was weer een gezellige overblijf, fijn om
zolang het nog kan te helpen bij m'n kids op school, voor je het weet zijn ze groot. Lijkt het je nou ook
leuk om zo nu en dan over te blijven? Geef je dan op bij de administratie. Maar misschien twijfel je nog.
Kijk dan eerst even wat je er van vindt, je loopt altijd eerst een middagje mee, dus zit je nergens aan
vast. Je kunt je opgeven voor 1 dag of meerdere dagen per week, 1 dag per 2 weken, 1 dag per maand,
als inval of zoals ik, per week doorgeven welke dagen je wil. Met z'n allen komen we er wel en zorgen wij
voor een fijne overblijf voor de kinderen. Debby van Hoof

Overige berichten
Bedankt!


Moeder van Demi en Timo Bleckman (oud leerlingen) voor de bekers en bordjes
voor de kleutergroepen.

Hoofdluis controle na de vakantie
Zoals gebruikelijk zal er in de week na de herfstvakantie een luizencontrole plaatsvinden in alle groepen.
Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden. Graag geen ingewikkelde kapsels, mooi vlechtwerk in
de haren of veel gel! Tevens verzoeken wij u om uw zoon of dochter ook in de vakantie goed te
controleren op hoofdluis, omdat er de laatste tijd helaas regelmatig hoofdluis op school wordt
geconstateerd. Wij hopen dat de school na de herfstvakantie luisvrij is!
Bedankt voor uw medewerking.
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Agenda
22-10
29-10
02-11
05-11
06-11
07-11
08-11
09-11

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

Het team van De Waterwilg wenst iedereen een
hele fijne herfstvakantie!
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