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Nieuwsbrief 7 december 2018
Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
09-12 Amber van der Zon
groep 8
10-12 Isa de Winter
groep 8
11-12 Mees Janssens
groep 8
12-12 Max van de Sande
groep 1-2
12-12 Sasja Pleshachkov
groep 7
13-12 Misan Al Mustafa
groep 6
13-12 Tyler van der Wilden groep 3
13-12 Annick Gorissen
groep 5
14-12 Anne-Mei Dong
groep 3
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Berichten vanuit de directie
Herhaald bericht: 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. 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!

1e Rapport mee groep 8
Maandag 10 december wordt het eerste rapport van dit schooljaar meegegeven aan de
leerlingen van de groepen 8. Op 22 januari ontvangt u ook het Onderwijskundige rapport. De
uitnodiging voor het gespreksmoment en het rooster zal in de eerste schoolweek van januari
per mail aan u worden verzonden. De gesprekken vinden plaats op 29 en 31 januari 2019.

Aankondiging Kerstborrel voor ouders, woensdag 19 december
Langs deze weg doen wij alvast een vooraankondiging van de
Kerstborrel. Ook dit jaar wordt er namens de school een kerstborrel
georganiseerd op woensdagavond, tijdens het kerstdiner van de
groepen 1 t/m 7. Deze kerstborrel is voor alle ouders/verzorgers
van de leerlingen van onze school. Op het plein zal vanaf 17.30 uur
tot 19.00 uur iedereen verwelkomd worden om een gezellig
samenzijn te vieren. U bent hiervoor alvast van harte uitgenodigd.

Uitnodiging en consumptiebonnen voor de kerstborrel
Komende week wordt aan alle oudste kinderen uit het gezin een uitnodiging meegegeven voor de
kerstborrel. Traditiegetrouw zijn bij deze uitnodiging 2 consumptiebonnen gevoegd voor een drankje of
een lekker hapje! Verder zijn er tijdens de borrel boekjes met 4 consumptiebonnen te koop, á € 5,- per
boekje. Om de drukte tijdens de kerstborrel te verminderen, stellen wij u in de gelegenheid om de
boekjes met consumptiebonnen al eerder aan te schaffen. U kunt hiervoor elke ochtend (08.30 – 09.00
uur) terecht bij de administratie. Wij hopen er een gezellig samenzijn van te maken en u allemaal te
mogen begroeten!

Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

Kerstattentie voor onze hulpouders
De hulpouders zijn voor onze school heel belangrijk. Zij helpen ons op
veel gebieden, zoals met de overblijf, de klussen in de school, het
kopieerwerk, het versieren, de luizencontroles, de klasouders, de MRen OV-leden en nog veel meer. Met de kerst willen wij al deze
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Wij hebben daarom een kleine
kerstattentie geregeld. De attenties worden in de loop van volgende
week met de kinderen van de betreffende ouder(s) meegegeven. Alle
ouders ook langs deze weg bedankt voor uw hulp!

Nieuws vanuit de groepen
Sinterklaas op De Waterwilg!
Wat was het spannend afgelopen dinsdag. Sommige kinderen
hadden bij binnenkomst al wat gezien. Er stonden tentjes op de
brug. Daar moesten ze heel zachtjes langslopen. Want stel je voor
dat er pieten in lagen te slapen… Om 8.40 uur stond de hele
school buiten te wachten. Opeens gebeurde er iets terwijl wij aan
het zingen waren… Er kwamen pietjes uit de tentjes die op de brug
stonden! De pietjes rekten zich even flink uit en kwamen toen
naar beneden. Toen de gordijnen open gingen, zagen wij nog een
tent in de teamkamer en een pietje die op de bank lag te slapen!
De pieten hadden de nacht doorgebracht op de Waterwilg! Één
iemand ontbrak er nog en dat was Sinterklaas. Gelukkig wisten de pieten waar hij was en werd hij in zijn
bed de school uitgereden. De Sint was zo moe, dat hij gewoon buiten nog even verder sliep. De Sint en
zijn pieten hadden het ook zo druk gehad die nacht! Gelukkig werd hij toch snel wakker en kon het feest
beginnen! Nadat er gedanst en gezongen was op het schoolplein, was het tijd voor de Sint om naar
binnen te gaan. Bij de groepen 1-2 is Sinterklaas met een aantal Pieten langs de klassen gegaan. Elke klas
had iets ingestudeerd voor de Sint: een liedje, dansje, versje, toneelstukje of iets dergelijks. Daarnaast
was er nog tijd om Sinterklaas wat vragen te stellen of om hem een handje te geven. De groepen 3-4
vierden het Sinterklaasfeest gezamenlijk in de speelzaal. Ook hier had elke groep iets ingestudeerd voor
Sinterklaas. Het was een groot succes en heel gezellig! De groepen 5 t/m 8 hadden surprises gemaakt. En
wat zaten er mooie tussen! Er waren veel kunstwerken en het was fijn om te zien dat er zoveel werk aan
was besteed. Tussendoor zijn de Pieten bij deze groepen langsgekomen om te strooien en cadeau’s te
brengen en ook de Sint heeft bij alle klassen nog even gezwaaid. Het team van De Waterwilg wil
Sinterklaas, zijn Pieten en de Oudervereniging bedanken voor dit mooie feest!
De Sintcommissie

Sinterklaasjournaal groep 7
De kinderen uit de groepen 7 hebben de afgelopen weken hard
gewerkt aan hun eigen Sinterklaasjournaal. Elke groep heeft een script
bedacht en voor het filmen is gebruik gemaakt van een green screen.
De adoptiegroepen zijn langsgekomen en ook heel wat ouders, opa’s,
oma’s, broertjes en zusjes zijn in de klas naar het Sinterklaasjournaal
komen kijken. Wij zijn trots op het resultaat!

Tentoonstelling boekpromoties
De afgelopen periode hebben alle leerlingen van groep 7 en 8 een boekpromotie gehouden in de klas.
Naast het zo enthousiast mogelijk promoten van het boek, moest er ook een creatief product bij
gemaakt worden. Woensdag 5 december hebben wij met alle groepen 7 en 8 een tentoonstelling
gehouden van al deze creatieve producten, waarbij wij in alle klassen de kunstwerken konden
bewonderen. Wij hebben heel veel mooie knutselwerken, filmpjes, posters, tekeningen enzovoorts
gezien! Er waren ook prijzen te verdienen: een gouden penseel en zilveren penseel per klas voor de
mooiste, leukste en creatiefste kunstwerken.
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Dit waren de winnaars:
Groep 7a:
Mirthe de Gier en Justin van Sint Anneland
Groep 7b:
Fien Bouman en Nicky van der Schoot
Groep 7c:
Liese van der Meer en Jayden Hoenke
Groep 8a:
Lynn de Groot en Mees Janssens
Groep 8b:
Nynke Bouwhuis en Sep Lentjes
Groep 8c:
Kian Kuiper en Céline van Leeuwen
Gefeliciteerd allemaal met jullie prijs! De leerkrachten van de groepen 7 en 8

Oproep kerstmaterialen 07-12
Ook dit jaar gaan wij met de groepen 8 kerststukjes maken. Voor het
maken van kerststukjes zijn wij op zoek naar de volgende zaken:
gebruikte potjes en/of mandjes, nieuwe oase, mos, (oud) lint,
(gebruikte) kerstballen en/of ander klein kerstmateriaal wat goed in
kerststukjes te verwerken is. Het is de bedoeling om gebruikte
materialen te hergebruiken. Mocht u nog een mooie plant in de tuin
hebben zoals skimmia, hulst, conifeer e.d. die u nog snoeit voor de winter dan zijn wij erg blij met uw
snoeiafval. Koopt u deze week een kerstboom waar u de onderste takken afhaalt, dan zijn wij hier ook
erg blij mee! Wij zijn natuurlijk ook erg blij met sponsoring, dus wellicht wilt u bij de bloemenwinkel of
het tuincentrum iets voor ons kopen. Graag ontvangen wij de materialen uiterlijk maandagochtend 17
december. U kunt deze materialen afgeven bij de leerkrachten van de groepen 8 of bij de administratie.
Hier worden door de leerlingen van groep 8 dan prachtige kerststukjes van gemaakt. Deze stukjes zullen
woensdag 19 december van 17.30 tot 19.00 uur (tijdens de kerstborrel voor de ouders) verkocht
worden op het plein. De opbrengst is voor "het Makena-project". Alvast bedankt!
De leerkrachten en leerlingen van groep 8

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.

Overige berichten
Bedankt!
 Moeder Olivia Rothwell voor het zemen van de ramen.
 Moeder van Feline en Valerie Op der Heijden voor de boeken en tijdschriften



voor school en de overblijf.
Versierploeg bedankt voor alle mooie Kerstversieringen in de school.
Moeder van Karel, Lodewijk en Berend Hennipman voor het speelgoed voor de
kleuters.
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Advent
Met kerst is alles licht, op weg naar de 2e Advent.
Vier witte kaarsen;
een bijzonder gezicht.
Steek de eerste kaars maar aan,
met kerst is alles licht.
Licht voor de wereld.
Licht voor jou en mij.
Met elke nieuwe kaars
komt kerstfeest dichterbij.
Vier witte kaarsen;
een bijzonder gezicht.
Steek de tweede kaars maar aan,
met kerst is alles licht.

Naschoolse workshop groep 7 en 8
Speciaal voor de kinderen in groep 7 en 8 is er een hele nieuwe naschoolse
schilderworkshop samengesteld! Dit keer met zoveel mogelijk natuurlijke
materialen. We gaan werken op (steiger)hout, met stofjes en we gaan canvas
beplakken met verschillende materialen, waarbij we vooral onze eigen fantasie
gebruiken! Heb je nu al zin gekregen om mee te doen? Geef je dan snel op voor
“Natuurlijk! Schilderen!
Data: maandag 14, 21, 28 januari , 4, 11 en 18 februari 2019
Tijd: 15.45 – 16.45 uur
Kosten: € 40,00
Aanmelden: vóór 13 december a.s. via info@vankasjanaardemuur.nl
Na aanmelding ontvangt u meer informatie.

De "Ik ben Ik" training
Eind januari 2019 start de Praktijk voor Speltherapie Fransen weer met nieuwe groepen voor de "Ik ben
Ik" training, een weerbaarheidstraining voor kinderen. Middels de training leren kinderen beter om te
gaan met thema's als samenwerken, voor jezelf opkomen, een positief zelfbeeld ontwikkelen en het
vergroten van zelfvertrouwen. De training is geschikt voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar, waarbij de
indeling plaatsvindt in twee leeftijdsgroepen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur die
wekelijks plaatsvinden na schooltijd, locatie Delfgauw. Er wordt bewust gekozen om de groepen klein te
houden, zodat de kinderen goed de aandacht voor zichzelf en voor elkaar hebben en de ruimte ervaren
om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarbij geeft het ons de mogelijkheid om de training nog beter 'op
maat' aan te kunnen bieden! Indien u vragen heeft of u wilt uw kind aanmelden, neem dan contact op
met Praktijk voor Speltherapie Fransen via de website www.speltherapie.eu of telefonisch met Sascha
Fransen telefoonnummer 06-52476050 .

Agenda
09-12
10-12
12-12
13-12
16-12
18-12
19-12
19-12

2e Advent
1e rapport mee groep 8
Boomknotten groep 7
MR Vergadering
3e Advent
Groep 8 ’s-middags vrij, Kerstgala groep 8 (in de avond)
Alle kinderen om 11.30 uur vrij
Kerstdiner groep 1 t/m 7, 17.30-19.00 uur Kerstborrel op het plein
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