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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
13-01 Gino de Vreede
groep 5
14-01 Stein Bogaards
groep 5
14-01 Lucas Knetemann
groep 8
14-01 Milan Lips
groep 8
15-01 Bram Drogt
groep 1-2
15-01 Daan Eimermann
groep 1-2
15-01 Philip Janssens
groep 6
16-01 Xander van der Meer groep 3
16-01 Sophie van der Meer groep 3
17-01 Benjamin Rueck
groep 3
18-01 Teije van Ommeren
groep 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Sara Keij, Woud Buitelaar en Isabelle Smits welkom bij ons op
school. Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Berichten vanuit de directie
Gespreksmomenten groep 8
Voor de vakantie hebben alle kinderen van groep 8 een rapport meegekregen. Op 22 januari
ontvangt u ook het Onderwijskundige rapport. De uitnodiging voor het gespreksmoment en
het rooster is deze week aan u per mail toegezonden. De gesprekken vinden plaats op 29 en
31 januari 2019.

Leerlingenraad
De Leerlingenraad heeft deze week vergaderd met juf Karin. Op de agenda
stond het 20-jarig bestaan van De Waterwilg. In de maand mei gaan wij
leuke activiteiten organiseren voor alle leerlingen. Wat wij precies gaan
doen is nog een verrassing. Juf Karin heeft de leerlingen van de
Leerlingenraad alvast verteld wat er op het programma staat, omdat de
Leerlingenraad een actieve rol krijgt bij de organisatie. De leerlingen
waren tijdens de vergadering heel enthousiast en gaven goede tips over
de activiteiten. Zij mogen alvast in de groepen vertellen dat één dag in het
teken staat van “Oud Hollandse spelletjes” en dat leuke ideeën welkom zijn. Het programma wordt
binnenkort verteld aan de leerlingen en ouders en wij hopen dat iedereen enthousiast is. Juf Karin heeft
met de krant van Nootdorp en omstreken afgesproken dat er aandacht wordt besteed aan dit jubileum.
De redacteur gaat met de Leerlingenraad in gesprek hoe zij de pagina’s van deze krant kunnen vullen.
Dat gaat natuurlijk heel leuk worden!

Nieuws vanuit de groepen
Voorleesontbijt
Woensdag 23 januari is het voorleesontbijt in de groepen 1 t/m 4. Tijdens het voorleesontbijt wordt er
voorgelezen in de klas om het leesonderwijs bij de kinderen te stimuleren. De kinderen worden die
betreffende ochtend in pyjama op school verwacht (over de normale kleding heen). Ook krijgen de
kinderen een klein ontbijtje aangeboden.
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LET OP: VOOR DE KINDEREN MET EEN ALLERGIE
Het ontbijt bestaat uit: een stukje ontbijtkoek, een eierkoek en limonade. Het is een extra ontbijt dus
thuis kan gerust ontbeten worden. Mocht het zo zijn dat uw kind deze traktatie niet mag hebben, dan
kunt u dit doorgeven aan de leerkracht en uw kind een alternatief meegeven.
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking. De kinderboekenweekcommissie

Mooie opbrengst voor Makena
Op vrijdag 28 december heb ik samen met mijn oma Conny ongeveer 300 oliebollen
gebakken en verkocht/afgeleverd. Omdat mijn oma alle ingrediënten heeft
gesponsord voor het goede doel heb ik 171,40 opgehaald voor Makena! Iedereen
bedankt die oliebollen bij mij heeft besteld en gekocht.
Anouk Waayer, 8a

Nieuws Kangoeroegroep
Inloopdag Kangoeroegroepen 1 t/m 4
De inloopdag voor ouders van de leerlingen van de Kangoeroegroepen
1 t/m 4 is op dinsdag 15 januari 2019. De tijden zijn als volgt:
9.00 tot 10.00 uur
Groepen 1-2
11.00 tot 12.00 uur
Groepen 3
13.45 tot 14.45 uur
Groepen 4

Inloopdag Kangoeroegroepen 5 t/m 8
De inloopdag voor ouders van de leerlingen van de Kangoeroegroepen 5 t/m 8 is op maandag 28 januari
2019. De tijden zijn als volgt:
8.30 tot 9.30 uur
Groepen 5
9.45 tot 10.45 uur
Groepen 8
11.00 tot 12.00 uur
Groepen 6
13.30 tot 14.30 uur
Groepen 7

Overblijfberichten
Overblijfwijzigingen opgeven tot 14 januari!
Wilt u wijzigingen voor de overblijf doorgeven vòòr 15 januari. 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”. Indien wij 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 en zal in de week van 21 januari aan u per mail worden toegezonden.

Overige berichten
Luizencontrole
De ouders die voor onze school de luizencontroles doen, hebben deze week alle groepen gecontroleerd.
Helaas zijn wij 2019 niet geheel luisvrij begonnen. Graag vragen wij u wederom om regelmatig de haren
van uw kind(eren) te controleren. Alle ouders die hebben geholpen bij de luizencontroles, bedankt!
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bedankt!




Versierploeg bedankt voor de mooie winterse versieringen. De school ziet er weer
gezellig uit!
Ouders van Lisa Pronk bedankt voor de loombandjes voor de overblijf.
Fam. Rueck bedankt voor de mooie boeken en het speelzand voor de kleuters.
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Agenda
15-01
17-01
21-01
23-01
23-01
28-01
29-01
30-01
31-01

Inloopdag Kangoeroegroep 1 t/m 4
Informatie avond instroom kleuters december t/m 19 juni
Voorstelling Kunstmenu groepen 5 en 6
Start Nationale voorleesdagen
Voorleesontbijt groep 1 t/m 4
Inloop Kangoeroegroep groep 5 t/m 8
Gespreksmoment groep 8 (start om 16.00 uur)
Studiedag groep 1-2
Gespreksmoment groep 8 (start om 16.00 uur)
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