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Beste ouder(s)/verzorger(s),

AGENDA

Hierbij weer een nieuwe column.

15-2 Studiedag, kinderen vrij

Wij wensen u veel leesplezier en iedereen alvast een hele fijne
krokusvakantie toe!

18-2 Voorjaarsvakantie
25-2 MR/OR
8-3 Weeksluiting gr 1-2
18-3 Uitgifte Column 6

Met vriendelijke groet,
22-3 Rapport 2 mee

Team OBS Waterwolf

Studiedag 15 februari a.s

Schooldisco

Aanstaande vrijdag heeft het team
een studiedag over o.a. de
kanjertraining.
De kinderen hebben deze dag vrij.

De schooldisco was een groot
succes! Wat zagen de kinderen er
fantastisch uit in het Fantasy
thema, wat was de hal prachtig
versierd en wat hebben wij genoten
van de DJ en zijn muziek. Deze
avond was niet mogelijk zonder de
hulp van Robin, Yvette en Karin
van de OR. Ouders, enorm
bedankt voor met mee organiseren
en voor jullie inzet!

ICT: Handige websites
Kent u deze educatieve websites
al?







www.rekenweb.nl
www.topomania.net
www.leestrainer.nl
www.kennisnet.nl
www.mediawijzer.net
www.juf-hannah.nl

Daarnaast heeft onze
leerlingenraad heel erg hard
gewerkt aan het organiseren van
deze disco. Super goed gedaan ,
kanjers!

VERJAARDAGEN
Februari
7 Iggy
11 Sydney
17 Alexander
22 Twan
28 Aimy
Maart
6 Justin
8 Coen
10 Dean en Sam
13 Azra
19 Ilse
23 Rashaan
24 Liv
31 Minke

Personeel

Op tijd in de groep

Per 1 maart gaat er een nieuwe juf
starten in groep 6/7. Haar naam is
Liesbeth Vlaanderen. Ze zal zich
na 1 maart zelf even voorstellen in
de Column. We zijn erg blij dat we
hiermee een goede oplossing
hebben gevonden voor de vacature
in groep 6/7.
Hierbij wil ik ook aan u doorgeven
dat Cor na zijn herstel binnen de
vervangingspool van de stichting
zal gaan werken en niet meer als
leerkracht op de Waterwolf zal
terugkeren.
Met Saskia gaat het langzaamaan
wat beter. Op dit moment zijn er
nog geen reintegratiemogelijkheden, maar we
zijn blij dat het de goede kant op
gaat. We hebben als school
regelmatig contact met haar en ook
de kinderen maken regelmatig iets
moois voor haar.
Ook met Anneke gaat het iets
beter. Zodra we meer duidelijkheid
hebben over haar re-integratie
zullen we dat melden.

We willen een oproep aan u als
ouder(s) doen om uw kind(eren) op
tijd op school te brengen. De school
start om 8.45 uur en dan willen we
ook echt met de les beginnen. Op
dat moment moet uw kind in de
groep zijn. We zien helaas de laatste
weken dat er regelmatig kinderen
zijn die net voor 8.45 uur op school
worden gebracht. Het lukt dan niet
om op tijd in de groep te zijn. Graag
uw aandacht hiervoor, zodat we alle
lestijd kunnen benutten voor uw
kind(eren).

Nieuws uit groep 1-2
Allereerst wil ik alle kinderen en ouders die mij zo hebben verwend bedanken
voor de lieve woorden, tekeningen en cadeaus die ik heb gekregen nadat ik
op 30 januari oma ben geworden van een kleindochter:Yunah.
In de klas zijn wij begonnen met een nieuw project: mijn lichaam.
Aan de hand van reken- en taalspelletjes, liedjes, versjes en zoveel meer,
gaan we op ontdekkingstocht naar het eigen lichaam. Zo werken we naar de
weeksluiting van 8 maart toe, waarbij u natuurlijk van harte welkom bent!

MEDEDELINGEN

Vervanging groep 2/3

Nieuws uit groep 2-3

De vacature in groep 2/3 is nog niet
vervuld. We blijven uiteraard zoeken
naar een geschikte leerkracht voor
deze groep.
Totdat we die gevonden hebben, blijft
de situatie zoals hij op dit moment is.
Juf Stephanie staat op maandag,
dinsdag en woensdag voor de groep
en juf Ilona op donderdag en
vrijdagochtend. We zijn super blij met
de extra inzet van deze juffen en juf
Mariëlle waardoor de situatie in de
groep stabiel is.

Wat stond groep 2/3 te schitteren
tijdens de weeksluiting: Rikki en zijn
vriendjes. De kinderen hadden heel
hard geoefend op de tekst en de
liedjes! We hebben in de klas bezoek
gehad van juf Marit van de bibliotheek.
Zij heeft heel veel boeken
meegebracht die wij nu kunnen lezen.
Groep 3 heeft kern 6 afgerond, dit
betekent dat alle letters zijn
aangeboden. Dat was natuurlijk een
reden voor een leuk feestje! Ook
groep 2 deed natuurlijk, met een
beetje hulp van groep 3, mee met het
letterfeest!

Nieuws uit groep 4-5
De disco was super leuk en de liedjes
waren heel leuk en ze gingen heel leuk
dansen allemaal dankzij de
leerlingenraad en de juffen en
meesters en het was hard werken en
het eten was heel lekker de dj was
heel aardig de kinderen waren heel
zoet alles ging goed niemand had pijn
en de juffen en meesters waren heel
leuk verkleed groetjes van stella en
alyssa en de klas van groep 4\5.

Groep 8 heeft de afgelopen periode een lesjesochtend op het Haarlemcollege
gevolgd en een lessenmiddag op het Hoofdvaartcollege. Er zijn lekkere dingen
gemaakt, maar bijvoorbeeld ook een fotolijstje waarbij hout en metaal
gecombineerd moesten worden.
De adviesgesprekken zijn achter de rug en ook het LOVS zit er weer op. Er is heel
hard gewerkt en zo was het dan tijd om aan leuke dingen te gaan werken: de
weeksluiting! Deze stond in het teken van (vrij zijn in de) liefde. Het maakt niet uit
wat en hoe je bent en van wie je houdt. Iedereen mag daarin vrij zijn.
Nog even een reminder: deze week graag de ingevulde aanmeldformulieren
inleveren. Let op: Zuid-Kennemerland heeft andere formulieren dan
Haarlemmermeer.

OBS De Waterwolf
Zijdewinde 38
2141 VB Vijfhuizen
023-5581443
Email:
saskiadevos@obswaterwolf.nl

Nieuws uit groep 6/7
Wist u dat de kinderen in groep 6/7 al heel
goed Engels spreken? De dagen van de
week, de maanden in een jaar: NO
PROBLEM! En met een lied van Shawn
Mendes als uitgangspunt kan de les zeker
niet meer stuk. Vandaag hebben we naar
het lied “There’s nothing holding me back”
geluisterd. En we hebben geoefend hoe we
elkaar kunnen vragen naar de datum.
deden we door rond te lopen op de muziek.
En als de muziek stopte gingen we in
tweetallen een gesprekje voeren. In het
Engels uiteraard. Ook zagen we welke
vervoersmiddelen Shawn in zijn clip
gebruikte. De les sloten we af door het lied
mee te zingen met de karaokeversie.
Volgende keer weer een lied als Engelse
les!

