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Jarigen
Aankomende week zijn de volgende kinderen jarig;
26-01 Sylvian Heijbers
groep 4
27-01 Mikki Nederlof
groep 1-2
27-01 Teije Schotanus
groep 1-2
27-01 Talitha Hooijmans
groep 1-2
27-01 Jan Steen
groep 3
28-01 Elianne Hendriks
groep 1-2
28-01 Malin Roozeboom
groep 4
28-01 Camiel van Wijngaarden
groep 6
29-01 James Macbean
groep 1-2
29-01 Mikki van der Kooij
groep 4
30-01 Julie Brouwer
groep 6
31-01 Cas Ammerlaan
groep 1-2
01-02 Myrthe van Rijn
groep 3
01-02 Sama Azarkani
groep 5
01-02 Luuk van Winden
groep 6
Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!

Welkom
Volgende week heten wij Benjamin Blokland welkom bij ons op school. Wij wensen je een
fijne en leerzame tijd toe op De Waterwilg!

Berichten vanuit de directie
Gespreksmomenten groepen 1-2
Afgelopen week heeft u de uitnodiging en het rooster ontvangen voor het gespreksmoment.
De gesprekken vinden plaats op 14 en 19 februari 2019.

Nieuws vanuit de groepen
Kunstmenu groep 6
Amelia is verteltheater. De verteller vertelt het verhaal van Amelia die heel mooi kan
zingen maar niet durft. Mensen vinden haar vreemd, omdat ze anders is. Als op een
dag een manke hond haar naar zijn baasje lokt (de blinde straatmuzikant Hang) durft
ze wel te zingen. Simon een hardhorende jongen in een rolstoel, komt nooit buiten
maar als hij de muziek hoort van Hang en Amelia trekt dat zijn aandacht. Die dag
wordt alles anders. De grijze stad krijgt kleur. De kinderen maakten hierbij kennis
met het thema ‘anders zijn’.
Het was een verhaal over Amelia. Dat is een vogel en die kan heel slecht tegen de zon en is wit. Haar
vader en moeder beleefden een heel leuk verhaal. Er was ook een hond die maar drie pootjes had en zijn
baasje is blind maar kan heel goed horen en ruiken. Ethan groep 6a
Er waren twee mensen, er werd een kind geboren en er was een vogel. Het duurde heel lang voordat de
baby werd geboren want ze had zonlicht nodig. De vogel ging naar de zon. Het was een heel leuk verhaal
en er werd gesproken met stemmetjes. Camiel groep 6a
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In een grijze stad, in een grijs park zat een oude kunstenaar genaamd Hang, Hij was
al zijn hele leven blind. Zijn hond had een zere poot en hij kon niet makkelijk vooruit.
Hij vroeg zijn hond om eten te gaan halen. Dat deed de hond. Ergens in de stad zat
een gehandicapte jongen. Net als zijn vis kon Simon niet lopen. Schilderen kon hij wel
net als zijn goudvis, maar hij raakte gestrest. Er stond een meisje. Zijn hele kamer
werd een rommel. Marit groep 5c
Er was een meisje, Amelia. Ze was bijna hetzelfde als de vogel die haar tot leven had
gebracht. Ze kon mooi zingen en had mooie kleuren. Het ging zo: De vogel nam een hap uit de zon en
stierf. De vrouw van wie de vogel was, gaf het stukje aan een vrouw (de moeder van Amalia) De vrouw
dronk het op en de volgende dag had zij een baby in haar buik. Julie groep 5c

Voorleesontbijt
Afgelopen woensdag 23 januari was het voorleesontbijt. Om half negen
stroomde de school vol met kinderen in de mooiste pyjama’s,
nachtjaponnen of huispakken! Ook de juffen waren nog in hun pyjama of
ochtendjas. In alle klassen kwam er een oma of een opa een mooi verhaal
voorlezen. Tijdens het verhaal kregen de kinderen iets lekkers te drinken en
een eierkoek en een stukje ontbijtkoek te eten. Het voorleesontbijt is in het
kader van de nationale voorleesdagen. Dit is om het voorlezen te promoten:
voorlezen : doe het elke dag! Voorlezen is enorm belangrijk. Het is gezellig en schept een band. Het
prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal en de woordenschat. Kinderen die vroeg kennis
maken met boeken blijken later taalvaardiger, lezen sneller en met meer plezier, ze kunnen zelfs beter
rekenen en zijn vaker lid van bibliotheek.

Nieuws Kangoeroegroep
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

Overige berichten
Bedankt!




Ouders van Mylo Snijder voor de tijdschriften voor school.
De ouders van Guus en Koen Janssen voor de boeken.
Moeder van Amy Hazebroek voor het oud papier. De kleuters zijn hier heel blij
mee.
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Heilig Vormsel
Eén leerling van onze school ontvangt volgende week zaterdag het sacrament van het
Heilig Vormsel. De ontvangst van het sacrament van het Heilig Vormsel zal gebeuren op
zaterdag 2 februari in de H. Bartholomeuskerk te Nootdorp. Wij wensen Lara ten Broeke
en haar familieleden een mooie viering toe.

Agenda
28-01
29-01
30-01
31-01
02-02
02-02
05-02
06-02
11-02
12-02

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)
Einde Nationale voorleesdagen
Vormsel
MR-vormsel
Gekke Kapseldag groep 5 t/m 8
Techniekochtend Mad Science Show groep 1 t/m 3
Techniekochtend Mad Science Show groep 4 t/m 8
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