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Algemene ouderavond 1 november a.s.

AGENDA
Oktober
15-10 Column 2
22-10 Herfstvakantie

November

Op 1 november aanstaande vindt de algemene ouderavond plaats waarin
de ouders van de MR en de OR u een verantwoording zullen geven over
de besteding van de ouderbijdrage en een update zullen geven over de
zaken waar de MR het afgelopen jaar op schoolniveau mee bezig is
geweest.
Aansluitend hebben wij een gastspreker uitgenodigd van de Kanjer
Stichting om u te vertellen wat Kanjer precies inhoudt en de wijze waarop
wij op De Waterwolf hiermee omgaan. Dit wordt een interessante avond
vol interactie. We starten de avond om 19.30 uur en sluiten deze om 22.00
uur af. We hopen op een grote opkomst! U komt toch ook?

1-11 Algemene
Ouderavond /Kanjeravond
2-11 Inloopochtend
9-11 Weeksluiting gr 6/7
15-11 Sintversieravond
19.30-21.00 uur
Met vriendelijke groet, Saskia de Vos. Directeur.

16-11 Rapport 1 mee
19-11 Uitgifte Column 3
19-11 Gesprekkenweek
30-11 Weeksluiting gr 8

Saskia de Vos. Directeur.

Chromebooks
Fijn om te zien
hoe goed de
kinderen in alle
klassen aan de
gang gaan met de
Chromebooks. Ze
worden adaptief
ingezet om na de
instructie de stof
visueel extra goed
in te slijpen. Wij
hopen dat u ook
soms thuis inlogt
in MOO om
bijvoorbeeld uw
kind te laten
oefenen met
rekenen!

Website

Website 2

De website van de
Waterwolf heeft vanwege
de privacy wet 2 nieuwe
buttons gekregen: nieuws
uit de groepen en
fotoboek. De leerkrachten
zetten nog steeds stukjes
en foto’s vanuit de klassen
op de website, maar u
moet zich eerst registreren
om dit allemaal te kunnen
zien. Na het klikken op
nieuws uit de groepen ziet
u bovenin het woord
registreren staan. Als u het
formulier invult krijgt u, na
goedkeuring, de
inloggegevens om dit deel
van de website te kunnen
zien.

Uiteraard houden wij
op de website als
school ook rekening
met uw privacy
voorkeuren zoals u
opgegeven heeft in
Parro.
Nog niet gedaan?
Graag dan zo spoedig
mogelijk even doen in
de instellingen van
Parro.

VERJAARDAGEN
Oktober
3
Jip Bosselaar
8
Tim Grenfell
11 Mats Kroes
18 Rhode Schuiten
19 Quincy van Groen
31 Liv van Rennes

EU schoolfruit
De Waterwolf is een gezonde school. Dit betekent dat de kinderen vijf
ochtenden per week fruit meenemen tijdens de kleine pauze. Jaarlijks
schrijft De Waterwolf in om deel te kunnen nemen aan het EU
Schoolfruit Project. We zijn wederom ingeloot. Dit betekent dat alle
kinderen op de dinsdag, woensdag en de donderdag gratis schoolfruit
krijgen. We gaan hier op 12 november aanstaande mee van start en
het project eindigt op 19 april 2019. https://www.euschoolfruit.nl

November
1
Anne Roos
2
Megan Roels
3
Set Jansz
4
Marten Groenhout
5
Mas Lanser
6
Bram Wehkamp
20 Lidewij Hendriks
21 Tobian Zoetebier
Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos. Directeur.

Intekenlijsten overblijf:
Dankzij de grote inzet van ouders hebben wij de overblijfmomenten
vorig schooljaar in eigen beheer kunnen houden. Wij merken dat dit
door zowel ouders als door leerkrachten prettig wordt ervaren. We
vragen u een keer een overblijfbeurt voor uw rekening te nemen, door
uw naam te noteren op de intekenlijst bij de groep van uw kind(eren).
Veel ouders vinden het leuk om zo een steentje bij te dragen en op
deze wijze een blijk van betrokkenheid te tonen. Wij waarderen het
enorm als u een keer wilt intekenen.

Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos. Directeur.

Start Kinderboekenweek:

MEDEDELINGEN
Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 6/7 en
8 hebben weer erg hun best
gedaan om zoveel mogelijk
Kinderpostzegels en kaarten te
verkopen voor het goede doel.
Wij hopen op een hoge
opbrengst!

Niet Buurman&Buurman, maar Buurvrouw&Buurvrouw verzorgden op
De Waterwolf de opening van de Kinderboekenweek 2018.
Buurvrouw 1 en Buurvrouw 2 wonen al vele jaren naast elkaar. Op
nummer 20 en op nummer 18.
Huisje 20 heet VRIENDSCHAP en huisje 18 heet KOM ERBIJ!
De buurvrouwen zijn dikke vriendinnen en delen de liefde voor
kinderboeken.
De ene is schrijfster en de andere illustratrice.
Ze hebben heel veel prijzen gewonnen voor de kinderboeken die ze
samen of alleen hebben gemaakt. Daar scheppen ze graag over op.
Ze wachten al dagen op een bericht van de postbode, waarin staat dat
ze dit jaar zowel de gouden griffel als de gouden penseel hebben
gewonnen.
De teleurstelling is dan ook eerst heel groot als twee postbodes een
groot pakket komen brengen dat voor de kinderen van de Waterwolf
blijkt te zijn. Lang treuren Buurvrouw&Buurvrouw niet als ze hebben
begrepen dat zij dit keer geen prijzen hebben gewonnen met hun
kinderboeken. Iedereen is blij met het postpakket waarin allemaal
nieuwe boeken zitten voor de kinderen van de Waterwolf. Tot slot werd
het lied ‘Kom erbij’ van kinderen voor kinderen gezongen en uiteraard
werd er ook gedanst.
De komende week zal er nog meer dan anders worden gelezen en
voorgelezen. Niet alleen op school, maar ook thuis.

Foto’s

Groep 1/2

Groep 2/3

Inmiddels is het herfst geworden in onze klas.
Vrolijke eekhoorntjes huppelen in het rond.
We zingen kabouterliedjes en lezen veel boekjes
over het kinderboeken thema: KOM ERBIJ.
Wist u dat groep 4/5 heel goed kan voorlezen?
De komende periode gaan we lampionnen
maken en leren we verschillende Sint
Maartenliedjes.

Ook in groep 2/3 staat nu het thema Vriendjes
van de Kinderboekenweek centraal. We lezen
veel voor, dansen op het liedje ‘Kom erbij’ van
Kinderen voor kinderen en zijn naar de
voorstelling 3 in het Cultuurgebouw in
Hoofddorp geweest. In de klas staat het boek
de 2 vechtende eekhoorns van Ragel Bright
centraal. De kinderen uit groep 2 hebben deze
ook met vouwblaadjes gemaakt. Onze
gezellige klas heeft zich ook geverfd en deze
groepsfoto is te bewonderen in onze klas.

Groep 4/5
Wij hebben lekker gelezen met elkaar tijdens de Kinderboekenweek. Ook waren de kinderen
uit onze groep te gast in groep 1/2, waar ze heel mooi hebben voorgelezen.
Als afsluiting hebben we een spetterend optreden gegeven. Wat waren jullie goed als beer,
bever, verteller, danser, zanger, en breakdancer!
Nog een weekje werken en dan genieten van een welverdiende herfstvakantie!

A

ls afsluiting hebben we een spetterend optreden gegeven.

Wat waren jullie goed als beer, bever, verteller, danser, zanger, en breakdancer!

Groep 6/7

Groep 8

Nog een weekje werken en dan genieten van een welverdiende herfstvakantie!
Juf
en juf Mariëlle
OpPetra
20 september
was de voorstelling van ‘De

Wizard of Oz’. Groep 6/7 was vooral herkenbaar
aan de gele slierten aan de armen.
In groep 6/7 lezen we al sinds de eerste
schooldag van dit schooljaar uit het boek ‘De
gruwelijke generaal’ van Jozua Douglas. De
kinderen die het leuk vinden (dat zijn er een
heleboel) mogen een hoofdstuk lezen uit het
boek.

Alexander Witteman trakteerde de klas vorige
week op een grote tas appels van de
Olmenhorst. Juf Anneke maakte er appelmoes
van en dat smaakt goed in de herfst.
Vrijdag gaat iedereen stempelen met
herfstbladeren en kleine doorgesneden
appeltjes.
n de armen.

Groep 8 heeft enerverende weken achter de rug:
de eerste toetsen van rekenen en de nieuwe
taal/spellingmethode zijn gedaan en er waren
veel leuke activiteiten. Er is twee keer
voorgelezen bij het kinderdagverblijf, op
maandag en donderdag. Het was wel even
spannend, want stel dat je een woord verkeerd
leest?

Ook hadden we een geweldige voorstelling van
het Filiaal met Falling Dreams. We gingen
hiervoor naar schouwburg de Meerse in
Hoofddorp. In de klas hadden we vooraf
gesproken over dromen. In de voorstelling
werden we een aantal keer flink op het
verkeerde been gebracht, net als dat in dromen
ook het geval kan zijn. De klas is inmiddels in
herfst- en Halloweensfeer.

