Jaargang 2018-2019

Nr.: 4

Datum: 17-12-2018

Beste ouders/verzorgers

AGENDA
19-12 Kerstdiner
21-12 Alle leerlingen 12.15
vrij start Kerstvakantie

Wat een gezelligheid als wij ’s ochtends de school binnen lopen.
De Waterwolf is helemaal in kerstsfeer en de school en de klassen zijn
prachtig versierd. U ontving alle benodigde informatie over onze kerstviering
al in een aparte mail. Het team van de Waterwolf wenst u en al onze
leerlingen alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig en leerzaam 2019
toe!
Wij hopen iedereen op maandag 7 januari 2019 weer te mogen begroeten.

7-1 Iedereen weer naar
school
14-1 Uitgifte Column 5(o.v.)
18-1 Weeksluiting gr 2/3
23-1 Nationale
voorleesdagen
25-1 Juffen/meesterdisco
28-1 Cito LVS weken

Met vriendelijke groet,
Team OBS Waterwolf
Parro en Privacy voorkeuren

Leerlingenraad

Heeft u via Parro uw privacy
voorkeuren al doorgegeven? U doet
dit eenvoudig via de App. Hiervoor
gaat u naar de instellingen van uw
kind. Dit komt dan bij ons binnen.
Wij gaan niet meer met losse
briefjes werken. Wel zo makkelijk.
Mocht u wat willen veranderen dan
kan dit jaarlijks in augustus bij start
schooljaar. Anders hoeft u niks te
doen.

Meester Niels zal voortaan op
enkele maandagmiddagen de
leerlingenraad overnemen van
Saskia de Vos. De leerlingenraad
is inmiddels druk bezig met het
organiseren van de schooldisco die
op vrijdagavond 25 januari a.s zal
plaatsvinden.
Wij gaan dat doen in 2 rondes.
Groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 8.
De tijden alvast
18.15-19.15 gr 1-3
19.30-20.30 gr 4-8

Reminder: emailadressen MR en
OR
Heeft u een vraag/opmerking voor
onze ouderraad? U kunt hen
bereiken via or@obswaterwolf.nl
Wilt u onze MR een bericht sturen?
Dan gaat dit lukken via
mr@obswaterwolf.nl

Wij maken momenteel posters die
we in de school gaan hangen, zijn
lekker druk met het regelen van
drank en spijs voor de inwendige
mens en tevens welke muziek wij
gaan draaien. U krijgt binnenkort
meer informatie!

Groep 1-2
VERJAARDAGEN
December
6 Pannara
9 Tristan
16 Mats
19 Megan
21 Logan
28 Alexia
31 Alyssa

De kinderen hebben een heel leuk
en gezellig sinterklaasfeest gehad.
De sint is bij ons op school
geweest samen met zijn pieten.
We zijn weer erg verwend.
Ondertussen zijn we al weer druk
bezig met het volgende thema:
Kerstmis. Er wordt hard gewerkt
aan mooie kerstwerkjes om de klas
extra gezellig te maken. Woensdag
19 december hebben we met
elkaar een kerstdiner in de klas.
We hopen op een sfeervolle avond.
Wij wensen u alvast gezellige
feestdagen en een gelukkig

Januari
6 Lars
6 Sven
7 Angelique
9 Fenna
16 Misty
17 Kaylah
17 Liyara
28 Tom

nieuwjaar.

Groep 2-3
Wat hebben we toch weer hard gewerkt in de klas. Groep 2 heeft hele mooie
kerstschilderijen gemaakt en we hebben een nieuw kerstlied geleerd.
Groep 2 en 3 hebben de afgelopen periode ook vaker op de Chromebooks gewerkt.
Dit zullen we ook na de vakantie blijven doen. Op de Chromebooks kunnen de
kinderen werken met de programma’s van schatkist, veilig leren lezen en Squla.
Groep 3 heeft nu al bijna alle letters geleerd en in groep 3 hebben we leren splitsen
en spiegelen.
Voor de kinderen in groep 3 is het heel belangrijk dat ze ook tijdens de vakantie veel
lezen. Iedere dag nog even 10 minuten oefenen met de bladen van veilig leren
lezen, zodat we na de vakantie de laatste paar nieuwe letters kunnen leren. Wij
wensen iedereen heel veel plezier deze laatste week en kijken uit naar het
Kerstdiner.

Groep 6-7

MEDEDELINGEN
GGDflits Resultaten
kindermonitor
Kinderen in Kennemerland
bewegen meer en eten en
drinken gezonder.
In het voorjaar van 2018
deden ouders van ruim
10.000 kinderen tussen 0
t/m 11 jaar mee aan het
onderzoek de
kindermonitor. Uit dit
onderzoek van GGD en
JGZ Kennemerland naar de
gezondheidssituatie van
kinderen in onze regio is
veel informatie gekomen.
Vergeleken met 2014 zijn er
in de regio Kennemerland
meer kinderen die
regelmatig bewegen en
buiten spelen. Ook is het
aantal kinderen dat
dagelijks water drinkt en
groente en fruit eet
gestegen. Gemeenten,
scholen en andere
organisaties kunnen de
resultaten gebruiken voor
de invulling van hun jeugden gezondheidsbeleid. Wil
je meer weten? Alle
regionale resultaten, het
regiorapport en
achtergrondinformatie zijn te
vinden in de
Gezondheidsatlas van GGD
Kennemerland. In februari
2019 verschijnen daar ook
de resultaten van de
afzonderlijke gemeenten.
Vragen over de gezondheid
of opvoeding van je kind?
De jeugdarts of verpleegkundige denkt
graag met je mee. Maak
een afspraak met GGD
Kennemerland via 0237891777 of mail naar
frontofficejgz@vrk.nl.

De afgelopen weken is er door de kinderen heel hard
gewerkt. Vooral op het gebied van rekenen, spelling
en taal. Maar ook cultuur heeft een plek op het
programma. Dit jaar mochten de kinderen
kennismaken met het Nationaal Ballet. Vandaag
bezochten we de voorstelling Cinderella die speciaal
voor basisschoolleerlingen was aangepast.
Tussendoor werd de voorstelling stilgelegd en de
toneelmeester liet zien hoe een decor wordt
opgebouwd. En er werd een dans gedaan met alle
kinderen in de zaal. Die dans hadden de kinderen
vorige week geleerd toen er een dansworkshop werd
gegeven op school. De kinderen mochten toen
spitzen uitproberen en ze merkten dat lopen op
spitzen al heel moeilijk is, dus erop dansen lijkt ons
helemaal een lastige opgave! De voorstelling was
prachtig en er was veel te zien!

Groep 4-5
Wat is het gezellig met jullie in de
klas in deze tijd.
We zingen en knutselen extra veel.
We kijken uit naar het kerstdiner
met optredens en lekkere hapjes
en daarna genieten van een
welverdiende vakantie, want wat
hebben jullie hard gewerkt.
Groep 5 heeft al 2 hoofdstukken
van aardrijkskunde behandeld en
veel geleerd over plattegronden,
kaarten maken en het lezen van
een legenda.
Groep 4 is begonnen met de tafel
van 1, 2 en 10.

Groep 8
We hebben al bijna 15 schoolweken achter de rug en er is –alweer!ontzettend hard gewerkt. We zijn druk bezig met het gelijknamig maken
van breuken en cijferend vermenigvuldigen. Met spelling hebben we nog
steeds het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord én hebben we ook
woorden met apostrof geleerd.
Nieuwsbegrip behandelt elke week een actueel onderwerp en afgelopen
week was dat Paarse Vrijdag. Wat is daar de betekenis van en waarom is
het belangrijk daar aandacht aan te besteden?
We gaan deze week nog kerststukjes maken en vergeet ook niet een
glazen potje mee te nemen!

Het team van OBS
de Waterwolf wenst
iedereen fijne
kerstdagen en alvast
een gelukkig en
leerzaam 2019 toe!

