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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
25-11 Shanna Pot
groep 1-2
26-11 Lisa Pronk
groep 4
26-11 Abhimanyu Hira
groep 5
26-11 Ted Hooijmans
groep 6
28-11 Sarah Quintero Toussaint
groep 1-2
28-11 Ethan Torres
groep 6
28-11 Nancy den Hollander
groep 6
28-11 Mylo Snijder
groep 6
29-11 Famke Krijger
groep 7
30-11 Maggy Burgy
groep 4
30-11 Marick van Wijk
groep 4
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Sem Plooij, Vince Giro en Femke Telkamp welkom op onze school.
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Nieuws vanuit de groepen
Rommelpiet op bezoek!
Het was even spannend toen wij donderdag op school kwamen. Alle klassen
verzamelden donderdag op het plein. Om half 9 zijn alle klassen met hun juf of
meester naar de klas gegaan. Toen de klasdeur openging, zagen wij dat de
pieten niet alleen onze schoenen had gevuld, maar ook een enorme rommel
achter hadden gelaten! Bij de kinderen van groep 1 t/m 4 zat er wat lekkers in de
schoen. Gelukkig waren de klassen met behulp van de kinderen weer snel
opgeruimd en lag alles weer netjes op zijn plek.
Bedankt Sint en Piet!

Pietenochtend groep 1 t/m 4 woensdag 28 november
Aanstaande woensdag 28 november is er Pietenochtend voor de groepen
1 t/m 4. De kinderen mogen dan verkleed op school komen als Sint of Piet.
Tijdens deze ochtend doen de kinderen allerlei activiteiten rondom het thema
Sinterklaas. De kinderen van de groepen 1-2 hoeven deze ochtend géén fruit en
drinken mee naar school te nemen. De kinderen van de groepen 3-4 nemen wel
gewoon fruit en drinken mee. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen deze
ochtend iets lekkers en limonade op school. Dit zal bestaan uit: kruidnootjes van
Bolletje (bevat gluten, soja en kan sporen bevatten van aardnoten/pinda’s en
koemelk), een taaitaai poppetje van Bolletje (bevat gluten, koemelk en kan
sporen bevatten van aardnoten/pinda’s, soja). Het drinken is van Karvan
Cevitam. Er worden zakjes Starmix van Haribo verzorgd voor kinderen met een
allergie. Mocht uw kind hier ook allergisch voor zijn, verzoeken wij u zelf voor een alternatief te zorgen.
Wij wensen de kinderen veel plezier toe tijdens de Pietenochtend! De Sintcommissie
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Knutselen met adoptiegroep
Wij gingen met een groepje van negen kinderen naar groep twee. Wij gingen samen
een Sinterklaas knutsel maken. Het was heel gezellig.
Elin groep 6a
Wij zijn naar onze adoptieklas geweest en hebben daar en
Sinterklaas knutsel gemaakt. Wij hebben eerst een stoomboot
geknipt en daarna hebben wij met een prikpen de stoomboot
uitgepikt. Daarna hebben wij er stroken doorheen gedaan.
Het is een leuke stoomboot geworden met allemaal leuke kleurtjes.
Julie groep 6a

Gezocht: witte tafellakens
Voor het kerstgala van groep 8 zijn wij op zoek naar witte tafellakens, met een afmeting van ongeveer
130/140 cm x 220/240 cm. Wij hebben er ongeveer 30 tot 36 nodig. Is er misschien een ouder die,
mogelijk via een bedrijf, hieraan kan komen en die wij (tegen vergoeding) mogen lenen op dinsdag 18
december? Wij horen het graag! Mocht u iets kunnen betekenen, kunt u dit doorgeven aan één van de
groep 8 leerkrachten of bij de administratie.

ZieZoo berichten
ZieZoo en Kunst
In het nieuwe jaar gaan wij een workshop portret schilderen aanbieden
voor kinderen in de leeftijd vanaf 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8). Informatie
over dag, tijd, kosten, inschrijving en duur volgt binnenkort via een mail
vanuit school.

Overige berichten
Bedankt!



Ouders van Feline Weinans en Kimia en Niekan Zare voor het speelgoed en de
spelletjes voor de kleuters.
Versierploeg weer bedankt voor de mooie Sinterklaasversieringen in de school.
Het ziet er weer gezellig uit!

Pleegouders gezocht
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in
Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms
is dat voor langere tijd. Voor veel kinderen zijn wij hard op zoek zijn naar een pleeggezin.
Help mee bij het vinden van nieuwe pleegouders. Kijk voor meer informatie op:
https://www.facebook.com/jijbent.org/

Adventstijd
Het lijkt nog zo ver weg, maar op 2 december is het nog maar 4 weken totdat wij de geboorte van Jezus
vieren. Deze 4 weken, noemen we de Adventstijd en in die tijd tellen we de dagen af naar Kerstmis. De
H. Bartholomeuskerk te Nootdorp heeft deze aankomende Adventsperiode een programma speciaal
voor de kinderen ontwikkeld. Tijdens de zondagsviering om 11:00 uur krijgen de kinderen
(leeftijdsgroepen 0-7 jaar en 7-12 jaar) een eigen uitwerking, maar allen hebben hetzelfde thema:
‘sterren’. Wij nodigen je van harte uit om met ons op weg naar kerstmis te gaan. Wij gaan met elkaar de
hemel verlichten met sterren, zodat we goed voorbereid zijn op het feest van Het Licht; Jezus
geboorte!!! Op 2 december kan je tevens een Adventsboekje kopen (€1,-) om op weg te gaan naar
Kerstmis. Start Adventsperiode 2 december 2018 om 11:00 uur. Meer informatie Karin Smid, coördinator
van de kinderkerk, T 06 24779880
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Agenda
28-11
29-11
02-12
04-12
09-12
10-12

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
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