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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
03-11 Denise de Jong
groep 4
03-11 Joska van Wees
groep 6
04-11 Rayan Aarab
groep 1-2
04-11 Lotte van Berkel
groep 3
04-11 Flore Oude Sanderink groep 4
04-11 Emma van der Goes
groep 7
05-11 Dione van Leeuwen
groep 4
05-11 Jersey Bloom
groep 5
05-11 Sam van der Meer
groep 8
06-11 Fame Hanemaaijer
groep 6
07-11 Noa Buis
groep 1-2
07-11 Fedde Bakker
groep 3
07-11 Kim van der Werf
groep 4
08-11 Alexander Wens
groep 4
08-11 Tygo Hoogendorp
groep 8
08-11 Max Huisman
groep 8
09-11 Thirza van Deutekom groep 5
09-11 Hidde Jongens
groep 8
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

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

Berichten vanuit de directie
Werkzaamheden tijdens de vakantie
In de Herfstvakantie is er achter schermen weer hard gewerkt op school;
- De CV installaties zijn nagekeken en daar waar nodig hersteld.
- Jan Overgaauw heeft alle blaadjes weer van het schoolplein afgehaald en alles mooi aangeveegd.
- Jan Rodoe heeft veel werkzaamheden gedaan in de tuin. Ook is hij samen met meester Jan bezig
geweest om de zandbakken voor de kleuters te maken en te vullen met zand. Een hele klus maar
het wordt erg mooi. De kleuters zullen hier heel blij mee zijn.
- En er zijn nog veel andere kleine klussen gedaan!

Gespreksmomenten groep 3 t/m 7
Op dinsdag 20 en donderdag 29 november vinden de gespreksmomenten plaats. De gesprekken
beginnen om 16.00 uur, een gesprek duurt 10 minuten en de gesprekken zijn vanuit de administratie
ingeroosterd. Afgelopen donderdag zijn de roosters via ons mailsysteem aan alle ouder(s)/verzorger(s)
verzonden. In het rooster kunt u zien op welke datum en op welk tijdstip het gesprek met uw zoon of
dochter is ingepland.
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OV berichten
Bedankje namens de OV!
De Koning Self Storage, bedankt dat wij bij jullie weer een box mogen
gebruiken om onze spullen voor school op te slaan en het Sintfeest
kunnen voorbereiden.

Nieuws vanuit de groepen
Inloopochtend groep 1 t/m 5
Het was een gezellige drukte vanmorgen in de groepen 1 t/m 5: heel veel ouders maakten gebruik van
de uitnodiging om te komen kijken in de groep. Hier konden zij zien wat er allemaal gebeurd in de klas.
Veel ouders hebben zo kunnen ervaren hoe er in de groep van hun kind wordt gewerkt. De kinderen van
de groepen vonden het leuk om te laten zien aan hun ouders waar zij op een schooldag zoal mee bezig
zijn. Zij zijn trots op wat zij allemaal geleerd hebben. Heel fijn dat er zoveel ouders langs gekomen zijn.

Overige berichten
Bedankt!




Aan alle ouders die afgelopen week hebben geholpen met de luizencontrole.
Moeder van Sem en Zoë Besteman voor de boeken voor school.
Moeder van Robine Koster voor de tennisballen voor de overblijf.

Hoofdluis controle na de vakantie
Zoals gebruikelijk na iedere vakantie, zijn de luizencontroles deze week weer uitgevoerd. Helaas zijn er
wel neten (en ook hoofdluis) geconstateerd. De betreffende groepen hebben hiervoor een bericht
ontvangen via de mail. Wij verzoeken u de haren goed in de gaten te houden en wij hopen dat de school
hoofdluis vrij blijft!

Oproep hulpouders voor het zemen van ramen
De versierploeg voorziet de school regelmatig van mooie tekeningen. Passend
bij een thema van een bepaalde periode, gaat de versierploeg aan de slag om
de school (inclusief de ramen) te voorzien van tekeningen die bij het thema
passen. Dit is een hele klus en wij zijn altijd erg blij met de mooie ontwerpen.
Voordat de versierploeg aan de slag kan gaan met nieuwe tekeningen, moeten
uiteraard de ramen (aan de binnenkant) schoon. Ook dit is een hele klus.
Daarom zijn wij op zoek naar ouders die onder schooltijd, incidenteel, voor ons
de ramen kunnen zemen. Heeft u interesse om ons af en toe te helpen met het schoonmaken/zemen
van de ramen, dan kunt u zich melden bij de administratie.
Alvast bedankt!
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ZieZoo berichten
Extra vakantiedag
Maandag 29 oktober nog een extra dag vrij voor de van kinderen van De
Waterwilg. Met elkaar hebben wij er nog een heerlijke vakantiedag van
gemaakt. We zijn met de metro naar het Haagse bos geweest waar
geklommen en geklauterd is, een hut gemaakt is van kleine en grote takken
en bladeren, boomstammen, beukennootjes en eikeltjes gezocht en
gevonden zijn. Zie onze herfsttafel bij binnenkomst #natuurlijkleren

Agenda
05-11
06-11
07-11
08-11
09-11
17-11
20-11
28-11
29-11

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
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
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