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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
17-11 Twan van Velzen
groep 7
18-11 Amelie Belias
groep 1-2
18-11 Eira Lewis
groep 3
19-11 Christian de Koning
groep 7
20-11 Bwindi Bax
groep 5
20-11 Floris van Veen
groep 7
20-11 Lynn de Groot
groep 8
21-11 Vincente Torres
groep 3
21-11 Kuna Andela
groep 5
22-11 Joey Hagenaar
groep 1-2
22-11 Maxim Leerdam
groep 5
23-11 Sophie Dijkstra
groep 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Berichten vanuit de directie
Nieuwe collega
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 Cindy de
Vrij en zij gaat per 1 december 2018 op donderdag en vrijdag lesgeven in groep 3C. Hierdoor kan juf
Marjolijn extra ondersteuning geven in de school en heeft zij meer tijd voor haar ICT-taken. Juf Hanneke
blijft op maandag, dinsdag en woensdag werken. Op maandag en woensdag werken juf Hanneke en juf
Cindy allebei in groep 3C waardoor er extra handen in de klas zijn. De leerlingen kunnen extra aandacht
krijgen en er is werkdrukverlichting mogelijk voor de leerkrachten.
Groep 3C
Maandag
Hanneke
Cindy extra hulp

Dinsdag
Hanneke

Woensdag
Hanneke
Cindy extra hulp

Donderdag
Cindy

Vrijdag
Cindy

Wij zijn erg blij dat Cindy op onze school komt werken en wensen haar veel plezier en succes.
Mijn naam is Cindy de Vrij. Ik ben 23 jaar getrouwd met mijn man Arie en samen
hebben wij twee dochters van 21 en 19 jaar. Met z’n vieren wonen wij in Benthuizen,
een dorpje dichtbij Zoetermeer. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier op een
Montessorischool in Zoetermeer gewerkt. Ik heb 9 jaar in groep 3/4 les gegeven. Na
9 jaar heb ik veel zin in een nieuwe uitdaging. Ik mag vanaf 1 december beginnen op
de Waterwilg in groep 3C en ik ga kinderen individueel of in een groepje begeleiden.
Ik heb er ontzettend veel zin

Woensdag 19 december alle groepen 11.30 uur vrij
Op woensdag 19 december vieren wij samen met de groepen 1 t/m 7 het Kerstdiner van
17.30 – 19.00 uur. Ook alle ouders worden evenals voorgaande jaren uitgenodigd om mee
te borrelen op het plein. De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort. Om deze avond
voor te bereiden zijn alle kinderen woensdag vanaf 11.30 uur vrij. Dit betekent dat ook de
groepen 5 t/m 8 één uurtje eerder vrij zijn. Noteert u dit alvast in uw agenda!
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Gaat u verhuizen of komt er gezinsuitbreiding? Graag tijdig doorgeven!
De Waterwilg is een grote school en ook voor de komende schooljaren zijn er al veel
aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Hierdoor lopen een aantal schooljaren al behoorlijk
vol en soms betekent dit dat wij nieuwe ouders moeten teleur stellen. Daarom horen wij
graag tijdig van u als u plannen heeft om te gaan verhuizen of als er nog broertjes of zusjes
zijn die niet zijn aangemeld. Wij kunnen hier dan rekening mee houden tijdens het
aannemen van nieuwe leerlingen. Bedankt voor uw medewerking!

Schoen zetten groep 1 t/m 4, woensdag 21 november
Op woensdag 21 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 op school hun
schoen zetten. Deze datum staat niet op activiteitenkalender aangegeven. De
kinderen van de groepen 1-2 hoeven geen schoen van thuis mee naar school te
nemen. Zij gebruiken de gymschoenen voor het schoen zetten. De kinderen van de
groepen 3-4 hebben maandag 19 november allemaal gym, de kinderen laten op
deze maandag allemaal 1 gymschoen op school achter, zodat zij deze woensdag
kunnen zetten. Op donderdag 22 november gaan wij met z`n allen kijken of de Sint
er iets in gedaan heeft! Zoals u leest, willen wij dit graag met elkaar doen. Daarom staan alle juffen en
meesters van groep 1 t/m 8 op donderdag 22 november om 08.20 uur de kinderen buiten op te wachten
bij hun symbool. De kinderen van de groepen van 5 en 6 (uit de buis) verzamelen ook bij hun symbool bij
het hoofdgebouw. Papa’s en mama’s kunnen dan niet mee naar binnen.

Pietenbericht
Piet zal aankomende week de schoentjes vullen met een zakje snoepgoed. Dit zakje zal bestaan uit:
kruidnoten van het merk Bolletje, geproduceerd in fabrieken waar ook noten en pinda's worden
verwerkt, chocolade en zitten er schuimpjes in (suiker, gelatine). Voor de kinderen met een allergie heeft
Piet speciale zakjes (met o.a. kruidnootjes, spekkies e/o haribo starmix zakjes) gemaakt. Sint en
Piet nemen niet de verantwoordelijkheid, dus heeft u enigszins twijfels, wilt u dan zelf een alternatief
meegeven. Op 4 december zullen de Pieten tijdens het Sinterklaasfeest hetzelfde strooigoed gebruiken.

Nieuws vanuit de groepen
Tweede-kans speelgoed
Wij zien dat er vaak ouders zijn die aan school denken als er thuis speelgoed wordt weggedaan, super
fijn! Wij kunnen deze materialen nog goed gebruiken en er wordt vaak mee gespeeld. Bedankt hiervoor!
Mocht u bijvoorbeeld onderstaande materialen willen wegdoen, weet dan dat wij (en de kinderen) hier
erg blij mee zijn.
U kunt denken aan: Kleine speelpoppetjes en dieren (van plastic of hout), autootjes, pop en
poppenkleertjes, oude laptop, constructiematerialen (zoals bijvoorbeeld: Duplo, Knexx, Nopper, Lego,
Kapla), knikkerbaan, houten blokjes, materialen voor in de zandbak: schepjes, emmertjes, zeef, e.d.,
materialen voor in de huishoek (kindervarianten, zoals een wasmachine, strijkplank, kinderstoel voor de
pop, keukentje met oven, kassa), gezelschapsspelletjes voor kinderen van vier tot acht jaar, lege
oogschaduw- en poederdoosjes, make up kwastjes. Mocht u nog iets anders over hebben waarvan u
twijfelt of wij er iets aanhebben, loop gerust even bij ons langs om dit te vragen. Alvast bedankt namens
alle kleuters en de kleuterleerkrachten.

Overige berichten
Bedankt!



Moeder van Bente en Jens van Veen voor de hele tas vol Penny tijdschriften voor
de overblijf.
Zico Hanemaaijer voor de boekjes voor school.

Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

Eerste Heilige Communie
Een reminder voor de ouders van de kinderen die Eerste Heilige Communie gaan doen dit jaar
Denkt u nog aan de informatieavond voor de Eerste heilige Communie op 20 november om 20 uur in de
H. Bartholomeuskerk?

ZieZoo berichten
ZieZoo gaat sportief
In het nieuwe jaar gaan wij in samenwerking met sportstudio SANSI een
workshop Bootcamp aanbieden voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8
jaar (groep 3 en 4). Informatie over dag, tijd, kosten, inschrijving en duur
volgt binnenkort via een mail vanuit school.

Agenda
17-11
20-11
28-11
29-11
02-12
04-12
09-12
10-12
12-12
13-12
16-12

Aankomst Sinterklaas
Gespreksmoment groep 3 t/m 7 vanaf 16.00 uur
Pietenochtend groep 1 t/m 4
Gespreksmoment groep 3 t/m 7 vanaf 16.00 uur
1e Advent
Sinterklaasfeest continu rooster (08.30-14.00 uur)
2e Advent
1e rapport mee groep 8
Boomknotten groep 7
MR-vergadering
3e Advent

Bijlage
Toneelvereniging “Het Voetlicht”
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