Jaargang 2019-2020

AGENDA
Oktober

Nr.: 2

Datum: 14-10-2019

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij alweer de 2e column van dit schooljaar. Wij wensen u veel
leesplezier en voor volgende week een hele fijne herfstvakantie toe.

21-27 Herfstvakantie

November
1-11 Inloopochtend
8-11 Weeksluiting 5/6
14-11 Sintversieravond
15-11 Weeksluiting 3/4
18-11 Column nr 3
21-11 Uitgifte rapport nr 1

Met vriendelijke groet,
Saskia de Vos
directeur

22-11 Sopoh Studiedag
SOPOH
Studiedag
Op vrijdag 22
november zijn alle
kinderen vrij in
verband met een
studiedag voor alle
SOPOH scholen.

Circuit op vrijdagmiddag

Op tijd komen

We zijn van start gegaan met
het ‘vrijdagmiddag circuit’
voor de groepen 5 t/m 8. De
kinderen van deze groepen
werken groepsdoorbroken
een aantal weken aan een
bepaald thema. Zo geeft juf
Liesbeth kookles, meester
Patrick houdt zich bezig met
technieklessen, juf Evelien
geeft lessen op het gebied
van sociale media, en juf
Bianca geeft het vak
beeldende vorming. De
vrijdagmiddag is op deze
manier een leerzame en
geweldig leuke middag!

De deuren gaan
dagelijks om 8.30 uur
open. U bent van harte
welkom om uw kind
naar de klas te brengen.
Om iets voor 8.45 uur
gaat de bel en
verwachten wij dat alle
leerlingen in de klas
zijn. Wij verzoeken u de
klas te verlaten zodat de
leerkracht op tijd van
start kan gaan met de
les.

VERJAARDAGEN
Oktober
3
Jip
8
Tim
11 Mats
11 Kris
18 Rhode
23 Demelza
31 Liv

Algemene Ouderavond van 31 oktober naar andere avond
Op 31 oktober stond er een algemene ouderavond gepland volgens onze
jaarkalender. Gezien het feit dat er een verkenned onderzoek plaatsvindt
tussen een mogelijke samenwerking tussen de Tweemaster en de Waterwolf
hebben wij besloten deze avond uit te stellen tot een nader te bepalen datum.
Als wij de uitslagen binnen hebben van dit onderzoek zullen wij dit deze avond
met u delen. De nieuwe datum zal in nader overleg met de MR en OR worden
bepaald.

November
1
2
2
4
6
13
16
16
21

Anne Roos
Mex
Megan
Set
Marten
Mas
Dalia
Bram
Tobian
Personeel
De onderwijsassistenten Simone Zwart en Patrick Niezen hebben
aangegeven om hun carrière elders te gaan voortzetten. Wij zijn op zoek naar
één of meerdere onderwijsassistent(en)/eventmanager(s) die graag werkzaam
willen zijn op de Waterwolf gedurende dit schooljaar. De vacature is bij deze
column gevoegd. Het zou prettig zijn als u deze via uw sociale netwerk zou
willen delen. Wij wensen Patrick en Simone veel succes toe en danken hun
voor hun inzet op de Waterwolf!

MEDEDELINGEN
Wij zijn wederom ingeloot voor
het EU schoolfruit project! Dit
betekent dat alle leerlingen van
de Waterwolf gedurende een
periode fruit op school krijgen.
Wij gaan hiermee van start op
woensdag 14 november t/m 17
april.
De kinderen krijgen op
woensdag, donderdag en
vrijdag schoolfruit.

Kanjertraining op De Waterwolf
In de eerste weken van het schooljaar zijn de leerkrachten samen met
de kinderen voornamelijk bezig geweest om de leerkracht en elkaar
goed te leren kennen. Groepsvormende spelletjes en afspraken zijn
belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan en te weten
wat de afspraken en de regels zijn op De Waterwolf. Petra Out vormt
hierin een belangrijke schakel binnen ons onderwijs. Zij is antipestcoördinator en begeleidt leerkrachten waar nodig is bij het geven
van de Kanjertraining. Mochten kinderen de behoefte voelen om een
gesprek over ‘pesten’ te voeren dan kunnen zij ten allen tijde bij Petra
terecht.
10 belangrijke afspraken op De Waterwolf zijn:
1. Wij zijn te vertrouwen
2. Wij helpen elkaar
3. We schelden niet en doen elkaar geen pijn
4. We werken samen
5. We zijn zuinig op het materiaal
6. We lopen rustig in de gang
7. We staan netjes in de rij
8. We zijn stil en kijken naar de leerkracht als de gong gaat
9. Wij vinden dat iedereen zichzelf mag zijn
10. Wij zeggen sorry, dank je wel en alsjeblieft

Herhaalde oproep!
We zien dat de kinderen van de Waterwolf enthousiast gebruik maken
van ons groene schoolplein! We hebben hier voor gekozen ,omdat wij
van mening zijn dat een uitdagende speelomgeving goed is voor de
ontwikkeling van een kind. Het hebben van dit ‘type’ schoolplein vraagt
wel om onderhoud. Zeker nu de herfst weer aanbreekt en het
schoolplein vol met bladeren komt te liggen. Het zou fijn zijn als wij met
een aantal vrijwilligers het plein met elkaar kunnen onderhouden. Vele
handen maken licht werk! Wie oh wie helpt ons een handje? Graag
mailen naar: directie@obswaterwolf.nl

Foto’s

Groep 1/2

Groep 2/3

Wij zijn begonnen met een nieuw
thema: “”Reis mee”!. We spelen en
werken over vervoer en verschillende
landen. Met dank aan de hulpouders
hebben wij een mooie reishoek
gemaakt in het speellokaal waarin de
leerlingen kunnen spelen. In de klas
doen we rekenspelletjes, taalspelletjes
en leren wij van alles over vervoer. Wij
hebben zin in het nieuwe thema.

In groep 2/3 werken wij nu met het
thema “Reis mee!” van de
Kinderboekenweek. Bij de opening
van deze week hebben wij leuke
boeken gekregen. Hierna is iedereen
met een zelfgekozen voertuig op reis
gegaan in boekenland. De kinderen
hebben veel gelezen in hun
lievelingsboek, ook hebben zij mooie
voertuigen getekend en geknutseld
en er is veel voorgelezen. De
kinderen van groep 5-6 zijn zelfs
twee keer op bezoek geweest om
een mooi prentenboek voor te lezen.
Nu nog een weekje werken en dan
heerlijk genieten van een
welverdiende herfstvakantie!

Groep 3-4
Groep 3/4 is bezig met het thema " Reis mee" van de kinderboekenweek. Ze
hebben prachtige voertuigen getekend waarmee ze zelf op reis kunnen gaan. Na
de leuke opening van de week was het geen probleem om iets leuks te verzinnen.
Groep 3 kent al veel letters en beginnen bijna aan kern 3 van veilig leren lezen. Wat
gaan ze hard!
Groep 4 heeft veel geleerd over het zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk
naamwoord en het lidwoord. Knap hoor!

Groep 7/8

Groep 5/6

Als
afsluiting
hebben
een spetterend
optreden
gegeven.
jullie goed
verteller,
danser, zanger,
Bureau
Haltalsisbeer,
op bever,
bezoek
geweest
in
Wat
hebben
dewekinderen
van
groep
5/6 Wat waren
en
debreakdancer!
afgelopen

periode hard gewerkt

de klas om een gastles te geven
De kinderen
weten nu nog beter wat strafbaar is en
wat niet. Vooral het
onderwerp heling was een punt van
aandacht.De volgende les gaat over
: Veilig publieke taak.
We zijn begonnen met een nieuwe
ronde van het circuit in en er zijn weer
12 verse enthousiaste kokers.
Niet vergeten: 12 oktober inleveren
boekverslag en na de vakantie starten
we met het werkstuk.
Alvast een fijne herfstvakantie!

over jeugdcriminaliteit.
zeg!
Nog
een weekje werken en dan genieten van een welverdiende herfstvakantie!
DePetra
kinderen
van
Juf
en juf Mariëlle

groep 5 hebben de
tafel van zes allemaal snel, foutloos én
door elkaar kunnen opzeggen. Met taal
zijn we druk bezig met woorden in
alfabetische volgorde zetten. Ook
maken ze van twee zinnen één zin met
behulp van een voegwoord.
De kinderen van groep 6 hebben al
drie topotoetsen gemaakt. Ze weten nu
de provincies en hun hoofdsteden,
verschillende wateren en gebieden in
Nederland en alle dorpskernen van
Haarlemmermeer.
In de Kinderboekenweek hebben we
voorgelezen aan groep 1/2 en groep
2/3. Ook zijn er koffers gevuld om op
reis te gaan. Komt u ze een keer
bekijken in de klas?
e armen.

