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Nieuwsbrief 18 januari 2019
Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
19-01 Thijs Fonkert
groep 1-2
19-01 Lucas van der Velde
groep 3
20-01 Lara ten Broeke
groep 8
21-01 Jayden Peters
groep 4
21-01 Timo van der Meij
groep 7
22-01 Daley Vink
groep 1-2
22-01 Sarra Zahzah
groep 1-2
22-01 Dex de Lange
groep 3
22-01 Lana van der Sman
groep 3
23-01 Lizzy ’t Mannetje
groep 1-2
24-01 Julien Rolvink
groep 4
24-01 Stan Bongaerts
groep 8
25-01 Tim Hoogenraad
groep 4
25-01 Thijmen Claassen
groep 5
25-01 Sophie Toet
groep 7
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Ryan Alemdehy, Milan de Roode, Fay van de Sande, Benyamin
Aghaali-Jani en Mason MacBean welkom bij ons op school. Wij wensen jullie een fijne en
leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Berichten vanuit de directie
Informatieavond instromende leerlingen
Gisteravond heeft de informatieavond plaats gevonden voor de instromende leerlingen.
Bijna alle ouders van de leerlingen die tot juni bij ons op school instromen zijn deze avond
aanwezig geweest. Bedankt voor uw komst en wij wensen de leerlingen een mooie tijd toe
bij ons op school.

Vakanties in het schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartsvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
Vrijdag 10 april 2020
Maandag 13 april 2020
Maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020
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Margedagen schooljaar 2019-2020:
Vrijdag 18 oktober 2019
Maandag 28 oktober 2019
Vrijdag 20 december 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Maandag 2 maart 2020
Woensdag 25 maart 2020
Dinsdag 2 juni 2020

Margemiddagen 2019-2020:
Donderdag 5 december 2019
Vrijdag 17 juli 2020

vanaf 12.00 uur vrij
vanaf 12.00 uur vrij

Voor de groepen 1-2 en 8 zal nog een aantal vrije dagen worden ingepland. Deze zijn nog niet
bekend.

Remedial Teaching (RT) verandert vanaf de voorjaarsvakantie
Na de citoperiode zal de RT anders worden ingedeeld. Om zoveel mogelijk kinderen te
kunnen begeleiden heeft De Waterwilg besloten om ondersteunende leerkrachten in de
klassen in te zetten. Dit betekent dat er meer handen in de klas zijn bij bepaalde lessen
om incidenteel kinderen te begeleiden, dit wordt door de groepsleerkracht aangestuurd.
U kunt hierbij denken aan een extra instructie aan een leerling of groepje, een extra
ronde lopen in de klas of aanbieden van remediërend werk. Er kan naar behoefte tussen
de ondersteuner en leerkracht worden afgestemd. Op deze manier hebben meerdere kinderen profijt
van extra ondersteuning, hoeven er minder kinderen de klas uit om naar de RT te gaan en gaat er minder
tijd verloren aan overleg tussen RT-er, IB-er en groepsleerkracht. Juf Evelien ondersteunt de groepen
1-2, juf Lysette en juf Cindy de groepen 3-4, juf Annette de groepen 5-6 en een nieuwe leerkracht groep
7-8. Zij zal zich binnenkort in de nieuwsbrief voorstellen. Tot die tijd geeft juf Caroline om de week op
woensdag ondersteuning aan groep 7-8. Per bouw kan er drie dagen per week, extra mankracht
verdeeld en ingezet worden. De Speciale Leesbegeleiding zal buiten de klas blijven plaatsvinden, evenals
de NT2 (juf Wendy, juf Pauline). De RT van juf Margreeth zal zich de komende periode gaan richten op
de SEN-groep en het kortdurend, intensief begeleiden van individuele kinderen.

Cultuur op de Waterwilg
Ook dit schooljaar maken wij weer gebruik van het Kunstmenu. De kinderen uit groep 1
t/m 8 genieten dan van een dans-, theater- of muziekvoorstelling of van beeldende kunst
in de klas. Het kunstprogramma KijkKunst wordt ons aangeboden door het Kunstgebouw.
Zij bieden basisscholen in Zuid-Holland complete en samenhangende programma’s aan
die voldoen aan de landelijke kwaliteitsrichtlijnen voor cultuuronderwijs. De leerkracht
van de groep verzorgt lessen rondom de voorstelling of het kunstwerk. Wat gaan de
kinderen door Kijk/Kunst dit schooljaar ontdekken? De groepen 1-2 krijgen een beeldend kunstwerk “De
fantastische tas” in de klas. Daarnaast zullen zij later dit schooljaar nog naar een voorstelling “Agent &
Boef” gaan kijken. De groepen 3-4 gaan naar een dansvoorstelling “1-2tjes”. De groepen 5-6 gaan
aanstaande maandag op school naar het verteltheater “Amelia”. De groepen 7-8 gaan naar een
muziekvoorstelling “blauw gras” in de Rijswijkse Schouwburg. Wij wensen alle kinderen alvast veel
plezier!
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Nieuws vanuit de groepen
Seksuele voorlichting in groep 8
Vanaf maandag 21 januari wordt er in de groepen 8 gestart met seksuele
voorlichting. Hiervoor maken wij gebruik van het onderwijspakket “Relaties en
seksualiteit” (zie schoolgids). In de klas wordt per les een onderwerp behandeld en
besproken en daarbij past vaak een werkblad. Deze werkbladen worden verzameld
en ieder kind heeft aan het einde van de lessenserie een boekje met alle ingevulde
werkbladen. Dit boekje nemen de kinderen aan het einde van het project mee naar huis. Binnen de
groep proberen wij een sfeer te creëren waarbinnen de kinderen het gevoel hebben vrijuit over de
onderwerpen te kunnen praten. Hierbij wordt er respectvol met elkaar omgegaan. In groep 8 zijn er de
volgende onderwerpen die aan bod zullen komen: bloot, hoe ontstaat een baby, relaties,
voorbehoedmiddelen en seksueel misbruik. De leerkrachten van groep 8

Nieuws Kangoeroegroep
Inloopdag Kangoeroegroepen 1 t/m 4
In de ochtend kwamen de ouders van de groepen 1-2 en 3 op bezoek. Wij begonnen met de raadkoffer;
de ouders moesten door het stellen van (slimme) vragen, er achter komen wat de kinderen in de
raadkoffer hadden verstopt. De kinderen mochten af en toe tips geven om de ouders te helpen en
uiteindelijk werd het gelukkig door de ouders geraden. Daarna mochten de kinderen met hun ouders
aan het werk gaan. Er stonden meerdere activiteiten klaar rondom het thema “het menselijk lichaam”.
Bij alle activiteiten is het de bedoeling dat de kinderen een denkgewoonte kunnen oefenen.
Deze denkgewoonten komen altijd van pas bij het leren denken en het leren leren. Een aantal
voorbeelden zijn: ik blijf proberen, ik luister, ik stel een vraag of ik denk na over hoe ik iets vertel. Deze
denkgewoonten zullen meerdere keren en in verschillende thema’s/activiteiten langs komen, zodat het
gewoonten voor de kinderen kunnen worden. Mocht u meer willen weten, zie ook de website:
www.denkgewoonten.nl.

In de middag mochten de ouders van de groepen 4 op bezoek komen. Daar begonnen wij met het
opschrijven van de planning en er lag een “denksleutel” klaar. De bedoeling van een denksleutel is om
kinderen aan te zetten tot analytisch, praktisch of creatief denken. Deze keer was de vraag: “Wat gaat er
over 100 jaar nog meer automatisch in huis?”. Daarna konden de ouders zien, hoe wij met de mappen
werken. In de mappen zit veel reken- en taal werk, wat wij in de Kangoeroegroep uitleggen en maken en
ook deels in de klassen maken tijdens een reken- of taalles. Wij hadden een paar moeilijke werkjes
bedacht om samen met de ouders te doen: een tetrispuzzel uit Logische Breinbrekers en een
taal/tekenverhaal uit “Mijn eigen wereld’. Daarna mochten de kinderen nog samen met hun bezoek de
les afsluiten met een spelletje uit de kast. Gezellig dat er zoveel mensen bij ons op bezoek waren.

Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

Berichten vanuit de Oudervereniging/MR
Herhaalde oproep contributie Oudervereniging
Voor de Kerstvakantie heeft u een betalingsverzoek per mail ontvangen van de
Oudervereniging. Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) is de OV contributie voor
dit schooljaar inhoudelijk besproken en vastgesteld op € 50,00 per leerling voor het hele
schooljaar. Mocht u de betaling nog niet hebben voldaan, verzoeken wij dit alsnog aan
ons over te maken. Dit kan op rekeningnummer: NL09RABO0137310765 ten name van
de “Katholieke Oudervereniging De Waterwilg”. Bedankt voor uw medewerking!
Namens de Oudervereniging

Overblijfberichten
Facturen voor de overblijf
In de loop van volgende week worden de facturen voor de vaste overblijf voor de
tweede helft van het schooljaar verzonden. U ontvangt deze factuur per mail op het
door u op de noodkaart ingevulde emailadres (verzorger 1). De mail wordt
verzonden via no-reply@wiscollect.nl. Nadat u de mail heeft geopend kunt u de
betaling met IDEAL voldoen. Ook is er een mogelijkheid om te kiezen voor een
bankoverschrijving. Om te zien hoe de facturering in zijn werk gaat kunt u kijken
op: https://vimeo.com/133035617. Wij zien uw betaling graag voor aanvang van de tweede helft van het
schooljaar (1 februari 2019) tegemoet. Maakt uw zoon of dochter wel gebruik van de overblijf, maar
heeft u via de mail geen factuur ontvangen? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de
administratie. Indien u na ontvangst van de factuur een wijziging doorgeeft, zullen wij €5,- wijzigings/administratiekosten in rekening brengen. Bedankt voor uw medewerking!

Bedankt juf Amy
Afgelopen vrijdag hebben wij met alle overblijfouders een
nieuwjaarsborrel/high tea gehad. Het was een gezellige middag en
iedereen werd bedankt voor de goede hulp.
Ook hebben wij deze middag afscheid genomen van onze coördinator van
de onderbouw Amy Hauser. Wij bedanken Amy voor al haar inzet van de
afgelopen jaren.

Overige berichten
Bedankt!



Ouders van Semmie van der Kooij voor de mooie boeken voor school.
Aan alle ouders die de afgelopen periode spullen hebben ingeleverd voor de
kleuterbouw. De juffen, meester en de kinderen zijn er erg blij mee.

Agenda
21-01
23-01
23-01
28-01
29-01
30-01
31-01

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)

Schooljaar 2018-2019 “Samen spelen, samen delen”

