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AGENDA
Sinterklaas
November
21-11 Rapport 1
22-11 Studiedag kinderen
vrij
25-11 Start
rapportgesprekken

December
4-12 Koekvergulden en
surprises
5-12 Sinterklaas
9-12 Kerstversierochtend

Sint is weer in Nederland en ook op De Waterwolf gaan wij dit feest
natuurlijk vieren. Afgelopen donderdag is de school weer mooi versierd
door de Sintwerkgroep, de leden van de OR en andere enthousiaste
ouders. Hartelijk dank hiervoor!
De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten hun surprise woensdagochtend 4
december om 8.45 uur mee naar school nemen. Ook gaan we op deze
dag in alle klassen weer traditioneel koek vergulden. De kinderen krijgen
een taaitaai pop en gaan deze met snoep versieren.
Meteen na schooltijd is het kijkmoment van 12.30 -13.00 uur (N.B. de tijd in
de jaarkalender klopt niet). Tijdens dit kijkmoment kunnen de surprises van
de kinderen uit de bovenbouw bekeken worden, evenals de Sinterklaas
knutselwerkjes in alle groepen en de mooi versierde taaitaai poppen. Deze
koeken mogen dan meteen mee naar huis worden genomen.
Sinterklaas zal op donderdag 5 december de school met een bezoekje
vereren. De schooltijden wijken niet af van andere donderdagen, verdere
bijzonderheden volgen later in een aparte brief.

16-12 Column nr 4
Studiedag
Aankomende
vrijdag vindt de
SOPOH studiedag
plaats. De
leerlingen van de
SOPOH scholen,
waaronder ook de
Waterwolf, zijn deze
dag vrij.

EU Schoolfruit
We zijn wederom van start
gegaan met het EU
schoolfruitproject. Op de
woensdag, donderdag en
vrijdag krijgen de kinderen
van De Waterwolf een stukje
groente of fruit tijdens de
kleine pauze. Deze week
waren er bananen, appels en
kaki’s. Het kan wel eens zo
zijn dat uw kind niet
voldoende heeft aan hetgeen
geboden wordt of dat uw kind
iets niet lust. Daarom kunt u
altijd iets kleins

meegeven.

Rapport en gesprekken
Aanstaande donderdag
krijgt uw kind het eerste
rapport mee. Deze
week zal via Parro de
tijden weer open gezet
worden zodat u via
Parro kunt intekenen op
de rapportgesprekken.

VERJAARDAGEN
December
6 Pannara
19 Megan
21 Logan
28 Alexia
28 Enoch

De toekomst van De Waterwolf
De opkomst en betrokkenheid van ouders/verzorgers was groot op de
informatiebijeenkomst van donderdag 7 november jongstleden met betrekking
tot de toekomst van De Waterwolf. Hierbij hebben de besturen van zowel
SOPOH als Jong Leren de intentie uitgesproken om tot een fusie over te gaan
tussen De Waterwolf en De Tweemaster. Voorafgaand aan dit intentiebesluit
heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden door onderzoeksbureau:
Edunamics. Het voorkeursscenario is om beide scholen op gelijkwaardige
basis te laten fuseren. De komende periode zal er een Fusie Effect
Rapportage worden opgesteld. Daarbij zal er gekeken worden naar het
concreet maken van de effecten en zal de input die gegeven wordt door de
ouders meegenomen worden. Daarnaast zal er een verkenning plaatsvinden
met beide teams, de kinderen, de ouders en zal er een visie ontwikkeld
worden ten aanzien van de nieuw te vormen school. Ik ben me ervan bewust
dat een heldere en transparante communicatie van groot belang is en zal u
met regelmaat op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom dit
onderwerp. Mocht u opmerkingen, vragen of tips voor ons hebben, maak dan
gebruik van de kaartjes en de brievenbus in de hal. Uw reacties zijn meer dan
welkom. We nemen deze mee in het proces! Alvast dank.
Met vriendelijke groet, Saskia de Vos.

Overblijf
We zijn erg blij dat de overblijf dankzij de inzet van alle overblijfouders heel
goed verloopt. Willy Kroes en Marianella Lancaster zorgen voor de hele
organisatie en coördinatie rondom de overblijf. Dit is een enorme klus en een
blijk van waardering is dan ook zeker hier op z’n plaats! We zouden graag nog
een aantal vaste overblijfouders erbij willen hebben. Heeft u belangstelling?
Neemt u dan even contact op met Marianella ( moeder van Sam en Dean
groep 5/6) of met Willy (moeder van Mats 5/6 en Minke 2/3). Zij kunnen u
tevens vertellen welke overblijfvergoeding hier tegenover staat!

MEDEDELINGEN

Kanjertraining
Op onze school werken wij met de kanjertraining. Eind oktober worden er door
de leerlingen van groep 5 t/m 8 en alle leerkrachten vragenlijsten ingevuld over
het welbevinden van de kinderen.
Wij kunnen u vertellen dat wij dit keer hebben gezien dat de kinderen het
volgende aangeven:


dat zij zich veilig voelen op de Waterwolf



dat zij zich gehoord voelen



dat veel kinderen aangeven dat er op school weinig tot niet gepest
wordt.

Met de leerlingen die wel aangeven dat zij betrokken zijn bij pesten, wordt
gesproken en hulp verleend waar nodig.
Een positief bericht over de sfeer op onze school.
Bij deze column wordt een bijlage toegevoegd met een folder van de
kanjertraining waar u kunt lezen wat de kanjertraining inhoudt.

Intocht Sinterklaas te Vijfhuizen
Ook dit jaar zal de goedheiligman Vijfhuizen aandoen. De intocht is op zaterdag
23 november. Vanaf 11:45 uur zal er bij De Oude Meerpaal gratis limonade
voor de kinderen zijn. De Sint zal rond 12:30 uur aanmeren bij de steiger
tegenover Vijfhuizerdijk 3. Vanaf 13:00 uur is er vervolgens Sinterklaasfeest.
Voor groep 1-4 in de Poterne, voor groep 5-6 in het Dorpshuis en voor groep 78 in de Oude Stal .Alle kinderen zullen deze week op school een uitnodiging
voor het Sinterklaasfeest krijgen.

Foto’s

Groep 1/2

Groep 2/3

De afgelopen weken hebben wij
gewerkt over het thema herfst. We
hebben kabouters en paddenstoelen
van groot naar klein gesorteerd en
kastanjes gewogen. Daarnaast
taalspelletjes gedaan over de herfst.
Vanaf maandag 18 november werken
wij over Sinterklaas. Wij kunnen niet
wachten totdat Sinterklaas op 5
december aankomt op de Waterwolf!

Wat werken de kinderen van groep
2/3 hard en goed! Elke dag wordt er
in groep 3 gerekend en geschreven.
Ook lezen we heel veel. De kinderen
kennen alweer 22 letters. Superknap!
De kinderen van groep 2 doen
regelmatig mee met de instructie van
de leesles en kennen nu ook al veel
letters. Ook met rekenen doen we
dingen samen, zoals splitsen. De
verwerking doen beide groepen dan
op hun eigen niveau. Verder zijn de
kinderen van groep 2 elke dag druk
in de weer met hun taakjes. Zij
kunnen hier al heel goed zelfstandig
mee aan slag. De juffen zijn heel
trots op alle kinderen uit de klas. Ook
zijn de kinderen druk geweest met
het maken van hun lampion. Deze
zijn dan ook heel mooi geworden!

Groep 3/4
Op dinsdag 12 november was kunstenaar Willem bij ons in de klas. Hij heeft
verteld over Henri Matisse. Een kunstenaar die erg beroemd was in de vorige
eeuw.
Wij hebben zijn werk nagemaakt. Dit hebben we gedaan door eerst een tekening te
maken, daarna van deze tekening een sjabloon te maken en vervolgens hebben wij
met dit sjabloon een schilderij gemaakt.
Het was een leuke ochtend!

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

Groep 5/6

en breakdancer!

Groep 7/8

Nog een weekje werken en dan genieten van een welverdiende herfstvakantie!

De afgelopen periode hebben we weer
veel gedaan. We zijn naar de
Teekenschool van het Rijksmuseum
geweest waar we onderzoek hebben
gedaan naar verschillende soorten verf
en welke verf Rembrandt gebruikt zou
kunnen hebben. Daarna zijn we het
museum zelf in geweest en hebben
verschillende schilderijen van
Rembrandt bekeken. Ook hebben we
gekeken naar de restauratie van de
Nachtwacht.
In de klas hebben we gewerkt met
Cobra, de kunstenaarsgroep. We
hebben een gastles van Willem gehad
die ons alles over kleurgebruik heeft
geleerd en met ons een kunstwerk
heeft gemaakt. Morgen is het vervolg
en gaan we werken met een groot stuk
karton. Denk u er aan dit mee te geven
aan uw kind(eren)?

Juf Petra en juf Mariëlle

Groep 7/8 is naar het Rijksmuseum
geweest.
Hierbij nog enkele fraaie foto’s.
Bedankt voor alle ouderhulp!

