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AGENDA
September
17-9 Informatieavond

Nr.: 1

Datum: 16-09-2019

Informatieavond groepen 1 t/m 8
Op 17 september aanstaande vindt er een informatieavond plaats op school. U
heeft via de Parro-app al een uitnodiging ontvangen. Op deze avond geeft de
leerkracht informatie over het onderwijs, in de desbetreffende groep, maar ook
over de verdere gang van zaken in- en rondom de school. De avond begint voor
de groepen 5 t/m 8 om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur.V oor de groepen 1 t/m 4
begint de avond om 20.00 uur en dit duurt tot 21.00 uur. Wilt u aangeven in de
parro-app of aanwezig bent op deze avond? Alvast dank!

24-9 MR/OR
25-9 Kinderpostzegels

Oktober
3-10 Start
Kinderboekenweek
4-10 Weeksluiting 7/8
14-10 Uitgifte Column 2

Met vriendelijke groet, Saskia de Vos. Directeur.

21-10 Start Herfstvakantie

Chromebooks

Groene vingers?

Privacy voorkeuren

Ook dit schooljaar
kunnen onze
leerlingen thuis
weer aan de slag
met het oefenen
van rekenen via
MOO. Ook kan er
geoefend worden
met Nieuwsbegrip.
De kinderen
hebben zelf een
inlog gekregen.
Taal en spelling
kunnen niet thuis
worden geoefend.

We zien dat de kinderen van
De Waterwolf enthousiast
gebruik maken van ons
groene schoolplein! We
hebben hier bewust voor
gekozen omdat wij van
mening zijn dat een
uitdagende speelomgeving
goed is voor de ontwikkeling
van een kind. Robin van der
Veen verzet al jaren enorm
veel werk om het plein en de
begroeiing er fantastisch uit
te laten zien.Het zou fijn zijn
als we zo nu en dan met een
aantal vrijwilligers, het plein
van onkruid te kunnen
ontdoen, of nu het herfst
wordt het plein blad-vrij te
maken. Wie oh wie wil een
handje helpen? Mail even
naar:
directie@obswaterwolf.nl

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
September
17 Mouatassim
18 Alysia
19 Devran
24 Maybritt
26 Joey
Oktober
3
Jip
8
Tim
11 Mats
11 Kris
18 Rhode
23 Demelza
31 Liv

Gezonde school!
Op alle dagen eten de kinderen op De Waterwolf, tijdens de kleine pauze een
stukje fruit of groente. We zullen ons weer aanmelden voor het EUschoolfruitproject. Waarbij wij 20 weken gratis schoolfruit kunnen krijgen. Dit
project werkt met een lotingsysteem. De Waterwolf heeft zich wederom
ingeschreven. Laten we hopen dat we ingeloot worden! We houden u op de
hoogte.
Verjaardagen zijn er om gevierd te worden! Dan mogen de kinderen hun
klasgenoten op iets feestelijks trakteren. Dit mag, bij uitzondering, iets
‘zoetigs’ zijn. Het is niet de bedoeling dat kinderen lolly’s of kauwgum uitdelen.
Eén traktatie per kind vinden wij voldoende. Meerdere traktaties worden mee
naar huis gegeven.

Luxeverzuim
Als u vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden wilt
aanvragen, ligt de beslissingsbevoegdheid over het toekennen hiervan tot 10
dagen bij de directeur van de school. Een dergelijk verlof dient u schriftelijk
aan te vragen op een formulier die de school hiervoor beschikbaar heeft.
Tijdens de Cito periode wordt geen verlof gegeven. Zo ook niet aansluitend na
de zomervakantie. De school heeft de wettelijke verplichting om (luxe)verzuim
te melden bij de leerplichtambtenaar. Om een dergelijke situatie te voorkomen
hieronder een aantal punten om rekening mee te houden:
- Als u kinderen heeft op verschillende scholen, moet u voor alle
kinderen apart verlofaanvragen.
- Het eerder willen vertrekken naar een vakantiebestemming om
bijvoorbeeld files te vermijden of vanwege lagere ticketprijzen is geen
reden voor extra verlof.
Als een verlof is afgewezen, en u meent dat dit onterecht is, kunt u
hiertegen bezwaar indienen. Als u het niet eens bent met een
afwijzing, geen bezwaar indient en uw kind(eren) meeneemt tijdens
schooltijden, overtreedt u de leerplichtwet en geldt dit als onrechtmatig
verzuim. De directeur zal deze vorm van verzuim melden bij de
leerplichtambtenaar.
- Ook frequent te laat komen is een vorm van verzuim. Wij vragen u dan
ook om op tijd met uw kind(eren) op school te komen. Vanaf 8.30 uur
zijn de deuren geopend. Om 8.45 uur starten de lessen en dienen de
ouders de school te verlaten.
- Als kinderen ziek zijn, of iets later op school zijn door bijvoorbeeld een
bezoek aan de huisarts, is het de bedoeling dat u telefonisch contact
opneemt met de school, tussen 8.00 uur en 8.30 uur.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij mij terecht. U kunt ook
informatie opzoeken op de website van de Haarlemmermeer. De
leerplichtambtenaar van De Waterwolf is: Bianca Mollie. Haar mailadres
is: mailto:bianca.molly@haarlemmermeer.nl

Hoofdluis

MEDEDELINGEN
Zwerfbibliotheek
De zwerfbibliotheek staat weer
op zijn vertrouwde plekje naast
het groene schuurtje. Voor alle
leeftijden is er wel wat leuks te
vinden. Maak er vooral gebruik
van! Je kunt de boeken zo lang
lenen als je wilt en laat ze
lekker zwerven!

Jaarlijks krijgen zo’n 10% van de kinderen in het basisonderwijs hoofdluis.
Hoofdluis is niet gevaarlijk, maar wel lastig. Als u bij uw kind hoofdluis aantreft
is dat geen reden voor paniek. Wel vragen wij u om direct de groepsleerkracht
hiervan op de hoogte te brengen en uw kind direct te behandelen.
Om een hoofdluisepidemie te voorkomen, worden de kinderen van De
Waterwolf na iedere vakantie gecontroleerd door luizenouders. De luizen
coördinator bij ons op school is Jaime Lanser, moeder van Mas en Roek uit
groep 2/3 en 3/4. Mocht het na controle blijken dat uw kind hoofdluis heeft, dan
zal de school contact met u opnemen. Hoofdluis heeft namelijk een
besmettingsrisico. Wij vragen u om uw kind (indien mogelijk) direct op te halen
van school en thuis te behandelen. Er zal na een paar dagen wederom een
controle plaatsvinden.
Op de website van het Landelijk steunpunt Hoofdluis kunt u kaminstructies
vinden en ook behandelinstructies.Wij zijn nog op zoek naar luizenouders!
Graag opgeven bij Jaime Lanser.
Er wordt iedere woensdag na een vakantie op luis gecontroleerd.

Vanuit de interne begeleiding(IB)
Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien of opvoeden van uw kind? Dan
kunt u terecht bij de schoolcoach. De hulp is altijd dichtbij, gewoon op school.
De schoolcoach is er voor ouders en voor leerlingen, maar ook voor
leerkrachten en de intern begeleider. De schoolcoach is er voor problemen die
niet direct met leren te maken hebben. Zoals vragen over gedrag of de
ontwikkeling van het kind, over de opvoeding of zorgen rondom veiligheid. De
schoolcoach geeft tips en adviezen. Doel is dat uw kind en de school zelf een
oplossing vinden. Soms zijn een paar gesprekken genoeg. Soms is er meer
nodig, bijvoorbeeld een gesprekje met uw kind, een weerbaarheidstraining of
een training om kinderen uit groep 8 voor te bereiden op de overgang naar het
voortgezet onderwijs. De schoolcoach kan meedenken welke training het beste
past. Mocht u nog verdere vragen hebben met betrekking tot de schoolcoach,
dan kunt u terecht bij Ilona Lourenburg, intern begeleider van de school.

Foto’s

Groep 1/2

Groep 2/3

In groep 1/2 zijn we het jaar begonnen
met het thema “”Agent en Boef” Vorige
week hebben wij bezoek gehad van
een agent. Dit was erg leerzaam. Wij
hebben veel geleerd over de politie.
Tijdens dit thema leren we de regels
van de klas en de school. Daarnaast
werken, spelen en knutselen wij over
het thema : “”Agent en Boef””. Wij
leren tellen d.m.v. politie attributen en
het hakken en plakken van woorden.

De eerste weken in groep 2-3 zitten
er alweer op! Wij hebben een mooie
start gemaakt. Wat is het gezellig in
de klas en wat werken de kinderen
hard! De letters i, k, m, s, p en aa
kunnen de kinderen van groep 3 nu
lezen en ook al heel mooi schrijven!
De kinderen uit groep 2 zijn
begonnen met het thema “Agent en
Boef’. Ze werken hard aan hun
taakjes en spelen fijn in de hoeken.
Samen gaan wij er een heel leuk en
leerzaam schooljaar van maken!

Groep 3-4
Wat een heerlijke start hebben we gemaakt.
De kinderen lijken aardig gewend aan het harde werken in groep 3/4.
Groep 3 kent al de letters : i-k-m-p-s-aa en r . Wat gaat het al vlug met jullie.
Bij het woordje kip hebben jullie mooie verfkippen gemaakt van de overtrek van
jullie hand.
Groep 4 deed gezellig mee en houdt zich verder bezig met grote sprongen op de
getallenlijn. Daarnaast oefenen zij hard het schrijven van de hoofdletters. Wat
kunnen jullie dit al netjes!
Groetjes van 2 trotse juffen,
juf Evelien en juf Petra

Als afsluiting hebben we een spetterend optreden gegeven. Wat waren jullie goed als beer, bever, verteller, danser, zanger,
en breakdancer!

Groep
5/6werken en dan genieten van een welverdiende herfstvakantie!
Groep 7/8
Nog
een weekje
Juf Petra en juf Mariëlle

De kinderen van groep 5/6 zijn al bijna
helemaal gewend aan het nieuwe
lokaal.
Groep 5 is hard bezig met de tafel van
6. Het zou fijn zijn om thuis ook weer
even te oefenen.
Met taal is het thema ‘regels’ en we
merken dat er in het verkeer ook heel
veel regels zijn. We hebben natuurlijk
ook onze eigen Waterwolfregels.
Er is door groep 6 al een eerste
topotoets gemaakt: Nederland
staatkundig. Welke provincies zijn er
en wat zijn de hoofdsteden daarvan?
Met spelling hebben we het gehad
over de woorden met ng, nk, ch en cht.
Met rekenen zijn we druk bezig met
vermenigvuldigen en met grote
getallen in een positieschema
plaatsen.
e armen.

In groep 6/7 lezen we al sinds de eerste schooldag van dit

Iedereen is gezond en lekker bruin
weer terug van vakantie. We zijn al
weer hard aan het werk en het eerste
proefwerk is ook al weer gemaakt. Alle
kinderen krijgen iedere maandag
huiswerk mee en afgelopen vrijdag
heeft bijna iedereen het ook weer
ingeleverd, super!!
Op maandag en dinsdag hebben we
juf Ilse in de klas. Zij is LIO-er, (leraar
in opleiding) en zal steeds vaker een
van de lessen op die dagen geven.
Meester Patrick komt op donderdag en
vrijdag voor de extra handjes.

