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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
23-12 Puck Lander
groep 3
02-01 Sofie Carvajal Blaauw
24-12 Liam Vliegen
groep 1-2
02-01 Jesse Flach
24-12 Saakshi Ganeshi
groep 8
03-01 Day Verhoek
25-12 Luke Mesman
groep 6
03-01 Sara van der Goes
25-12 Silke Bouma
groep 8
04-01 Karan Karia
28-12 Marink de Jong
groep 8
05-01 Mees de Gier
28-12 Julian Muzina
groep 8
06-01 Brett Borsboom
29-12 Jesse Rust
groep 1-2
08-01 Liam van der Werf
30-12 Auke von Oven
groep 1-2
08-01 Jamie Boekhout
30-12 Thijs Thoen
groep 1-2
09-01 Saar Jongeneel
30-12 Melissa Bal
groep 4
09-01 Jesper Bal
30-12 Ryan Kuijpers
groep 7
09-01 Thomas Haarlemmer
30-12 Tess Lindeman
groep 8
09-01 Elean Pronk
01-12 Fedde Liebregts
groep 1-2
11-01 Vicky Collings
01-01 Malek al Mustafa
groep 4
12-01 Julia van der Meer
01-01 Sophia van der Elst
groep 1-2
12-01 Davie Weijgertse
01-01 Hisham al Mustafa
groep 7
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!
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Welkom
Na de vakantie heten wij Thibout van der Hoeven, Julia van Winden, Jaedin Waling,
Darshan Patandin, Thijs van der Burg, Elina Belias, Sanne van der Sman, Senn van de Ven,
Mats van der Zwan, Owen Niessen en Abe Schotanus welkom op onze school.
Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Berichten vanuit de MR
Bericht vanuit de MR
Omdat er nieuwe leden vanuit het team aan de MR zijn toegevoegd,
volgt er voor deze leden een voorlichtingsavond gegeven door Fred
van der Pol. Er zal gesproken worden over de functie van MR-lid en
op welke gebieden er een instemmingsrecht of een adviesrecht van
kracht is. De formatie blijft in beweging en is een complex plaatje. Er
zijn nieuwe leerkrachten aangenomen, er worden leerkrachten
gedetacheerd i.v.m. hun expertise op het gebied van ICT/ Snappet
en er komen zij-instromers die zich oriënteren op een baan in het
onderwijs. Ook is er per twee leerjaren een leerkracht voor 2 a 3 dagen ter beschikking als extra handen
in de klas of als vervanging. Dit wordt betaald vanuit de werkdrukverlichtingsgelden. Fijn dat het staken
iets heeft opgeleverd. Er moet een nieuw schoolplan worden geschreven. Dit plan gaat over de ambities
van de Waterwilg voor de komende vier jaren en er wordt een relatie gelegd met de thema’s uit het
Koersplan 2022 van Lucas Onderwijs. Onze directeur Karin vraagt input aan: de Leerlingenraad, de
leerkrachten en aan de MR. Wij zijn het erover eens dat de leerlingen van tegenwoordig heel anders in
het leven staan dan wij op hun leeftijd en dat er ook andere vaardigheden van hen worden verwacht.
Hoe kun je kinderen voorbereiden op de toekomst? Het zijn nu echte wereldburgers.
De eerste termijn van Kim van der Haar, als lid namens de ouders in de MR, verloopt binnenkort. Zij
heeft aangegeven een tweede termijn door te willen gaan. Eventueel is er een mogelijkheid voor u als
ouder om een open sollicitatiebrief te sturen naar de MR. (mr@dewaterwilg.nl)
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Nieuws vanuit de groepen
Kerstdiner en kerstborrel
Woensdagavond 19 december leek De Waterwilg wel een echt restaurant, in alle groepen waren de
tafels zeer feestelijk gedekt en hadden papa’s en mama’s erg hun best gedaan om het lopend buffet te
laten slagen. Wat een lekkere dingen stonden er overal en wat een verborgen talenten zagen wij! Een
feest om naar uit te kijken en een feest om er van te genieten, want wat was het sfeervol in elke groep.
Buiten konden de ouders genieten. Er was saté, chocolade melk en een drankje. In de middag had het
team, de speelplaats in een sfeervol kersttafereel veranderd. In de vlaggenmast was een meters hoge
kerstboom van lichtjes. Kerstbomen en terrasheaters stonden er. Er waren leerlingen van groep 8
aanwezig, in een speciaal ingerichte Makena tent voor de verkoop van kerststukjes. Een prachtig bedrag
van € 282,70 opgehaald! Dit bedrag komt ten goede van het Kenia Project. Tijdens de start van de
kerstborrel werden er kerstliedjes gespeeld door muzikanten van Fanfare orkest Kunst voor het Volk uit
Den Haag. Met elkaar kijken wij terug op een bijzondere avond. De avond werd afgesloten met een
Kerstborrel voor het team.

Kerststukjes brengen in woonzorgcentrum Veenhage
Woensdag 19 december hebben alle leerlingen van groep 8 een
kerststukje gemaakt. Deze kerststukjes werden verkocht bij de kraam
voor ons goede doel ‘Makena’, tijdens de kerstborrel voor ouders op
het schoolplein. Wij hebben veel mooie stukjes verkocht, maar
hadden ook nog een aantal kerststukjes over. Met een groep van 30
leerlingen van alle drie de groepen 8 zijn wij deze op
donderdagmiddag bij woonzorgcentrum Veenhage in Nootdorp gaan brengen. Daar hebben wij veel
oudere mensen heel blij gemaakt met een mooi kerststukje en een bezoek. De kinderen vonden het heel
leuk om op bezoek te gaan en ook heel bijzonder. Zo hebben zij een vrouw van 102 jaar gesproken en er
waren heel veel mensen bij de bingo, waar ze ook een kijkje hebben genomen. Daarnaast zijn ze bij een
aantal bewoners in de kamer geweest om het kerststukje persoonlijk te geven. Een mooi gebaar en een
bijzondere ervaring! Meerdere leerlingen gaven aan vaker iets te willen doen voor de bewoners in het
woonzorgcentrum. De medewerkers wezen hierbij op de volgende website:
https://youngconnection.nl/. Dit is hét jongeren vrijwilligersnetwerk in Pijnacker-Nootdorp.

Geweldig kerstgala groep 8
Na weken van plannen en voorbereiden was afgelopen dinsdag dan eindelijk het kerstgaladiner voor de
groepen 8. ’s Middags zijn de lokalen, de brug en de speelzaal dankzij de hulp van veel moeders prachtig
versierd. De lokalen waren omgetoverd tot een echt restaurant in kerstsfeer, inclusief tafellinnen, rode
servetten, bokalen met bloemen en heel veel lichtjes. Op het smartboard knetterde een haardvuur en er
klonk kerstmuziek. ’s Avonds kwamen de leerlingen, prachtig gekleed op school. Zij werden tot hun
verrassing verwelkomd door vaders. Deze vaders waren allemaal in pak en zouden deze avond ober zijn.
De kinderen liepen over de brug, werden gefotografeerd door de fotografen en bovenaan de trap stond
een kerstkoor van moeders te zingen. Vervolgens kwamen de kinderen in hun eigen lokaal. Van de
school kregen alle leerlingen een armbandje uit Kenia met een servetring. Er volgde een heerlijk 3gangen kerstdiner. Dankzij de hulp van moeders werden alle borden netjes opgemaakt, met allemaal
heerlijk eten. In alle groepen heerste een fijne kerstsfeer tijdens het eten. Ook waren er acts te zien
tussendoor, waaronder quizzen, dansjes en live muziek. Na het kerstdiner ging het feest nog even door
in de speelzaal met een disco. Wat een feest was dit! De hakken werden uit gedaan en aan de kant gezet
en er ontstond een prachtige disco, waarbij veel kinderen hun fantastische moves lieten zien. Samen
hebben de kinderen ervoor gezorgd dat het voor iedereen een super feest was. Wij hebben er allemaal
van genoten.
Natuurlijk kunnen wij zo’n mooie avond niet realiseren zonder de hulp van veel ouders. Wij willen
daarom hierbij alle ouders bedanken die ’s middags en ’s avonds bij het kerstgala geholpen hebben. De
klasouders willen wij in het bijzonder bedanken voor al hun inzet. En natuurlijk ook Annemiek Kelly die
voor 100 mensen patat heeft gebakken! Wij kijken allemaal terug op een zeer geslaagde avond.
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Bedanken kerstdiner groep 8
-

Johan en Jirska van De Kaasboerderij voor het verzorgen en het leveren van het diner.
Alle ouders voor het klaarzetten, meehelpen voor, tijdens en na het kerstdiner en het
fotograferen.
Annemiek Kelly voor het bakken van de patat.
Drukkerij Van de Sande voor het drukken van de uitnodigingen, menukaarten en
servetringkaartjes
Meneer Renaud voor het sponsoren van de borden en het bestek.
Mevrouw Howard (moeder van Rijk) bedankt voor de mooie bloemen voor op de tafels, de
hapjes voor de ouders en voor het sponsoren van het servies.
De moeders die de cupcakes hebben gemaakt voor het toetje

Kerststukjes maken groep 6a
Wij gingen een kerstukje maken in de klas. Veel kinderen hebben een supermooie gemaakt! Er zijn
kerststukjes met lichtjes, kerstakken, kerstballen, kaarsen en slingers. Het was heel gezellig!
Kaemon groep 6a
Wij gingen afgelopen maandag kerststukjes maken. Het was heel leuk! Wij hebben gebruikt een kaars,
kersttakken en versieringen. Ook hebben vier ouders ons geholpen in de klas. Het was supergezellig!
Zoey groep 6a

Overblijfberichten
Afscheid overblijfcoordinator
Vandaag was mijn laatste werkdag bij de Waterwilg. Ik zal met veel plezier terugdenken aan mijn tijd als
overblijfcoördinator. Daarom wil ik graag iedereen bedanken:
Alle kinderen……..……… dat jullie elke dag weer bijzonder hebben gemaakt
Alle ouders………………. omdat jullie begrip toonden als ik belde en we samen de kinderen hebben kunnen
helpen. Alle overblijfkrachten……. omdat jullie hulp ervoor zorgde dat ik goed mijn werk kon doen
Alle leerkrachten………… voor jullie vertrouwen in mij.
Fijne feestdagen! Groeten, Amy Hauser
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Overblijfwijzigingen opgeven!
Dit is een bericht voor ouders van leerlingen die hun kind(eren) hebben opgegeven voor
vaste overblijf. De factuur die u in het begin van het schooljaar heeft betaald betrof een
halfjaarrekening (t/m 31 januari 2019). Halverwege januari gaan de rekeningen voor het
volgende halfjaar de deur uit. Mocht het zo zijn, dat er in de tweede helft van het schooljaar
iets verandert of dat uw kinderen helemaal geen gebruik meer gaan maken van de overblijf, dan
verzoeken wij u dit in de eerste week na de kerstvakantie aan te geven. U kunt dit doen door het
invullen van het formulier “Wijzigingsformulier overeenkomst overblijf”. Dit formulier ligt in de blauwe
bakken op de overblijftafel in de hal bij de hoofdingang. Het formulier is ook te vinden op de site, bij
“overblijven”. Als wij in de eerste week na de kerstvakantie niets van u hebben ontvangen, dan nemen
wij aan dat u uw kind(eren) op dezelfde dagen wilt laten overblijven als de eerste helft van het
schooljaar. De factuur wordt dan op basis van deze gegevens gemaakt.

Overige berichten
Bedankt!





Veel dank aan alle ouders die hebben geholpen met de organisatie van de
kerstborrel.
BBQ specialist De Visser, bedankt voor de heerlijke saté!
Fam. van Leeuwen bedankt, voor de tenten voor het plein tijdens de Kerstborrel.
Alle ouders, leerlingen en andere instanties bedankt voor het leveren van
materialen voor de Kerststukjes!

Advent
Met kerst is alles licht, op weg naar de 4e 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.
Vier witte kaarsen;
een bijzonder gezicht.
Steek de derde kaars maar aan,
met kerst is alles licht.
Vier witte kaarsen;
een bijzonder gezicht.
Steek de vierde kaars maar aan,
met kerst is alles licht.
Uit Methode Trefwoord
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Agenda
21-12 Start Kerstvakantie
07-01 Weer naar school
15-01 Inloopochtend Kangoeroegroep 1 t/m 4

Wij wensen iedereen een
fijne Kerstvakantie toe!
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