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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Het nieuwe schooljaar is al weer twee weken aan de gang. Dit schooljaar hebben 

we voor het eerst de mogelijkheid geboden aan de kinderen om met hun ouders 

op de laatste dag van de zomervakantie van 10.30 uur tot 11.00 uur te komen 

kijken. Alvast even de juf/meester zien en het plekje in de klas. Voor een eerste 

keer is hier best goed gebruik van gemaakt. Voor veel kinderen werkt dit goed en 

is de stap om de eerste maandagochtend te starten een stuk kleiner.  

 

Deze eerste maandagochtend was zoals altijd feestelijk! Alle kinderen kwamen 

weer een stukje gegroeid en lekker uitgerust over de rode loper naar binnen met 

hun ouders. Fijn iedereen weer te zien! In de school was inmiddels het een en 

ander veranderd. In het gebouw van Eendenplein 1 zitten nu de groepen 1 t/m 4 

en op Eendenplein 4 de groepen 5 t/m 8. We zien nog steeds ouders per ongeluk 

de verkeerde kant oplopen. Logisch! Het effect zien we nu al in een stukje over-

zichtelijkheid, duidelijkheid en rust in beide gebouwen. Ook merken we dat de 

ouders van de jongere kinderen vaak meer vragen hebben en nu sneller even 

langs de administratie kunnen. Tot zover dus een goede verandering. Het team 

heeft keihard gewerkt om het zo te krijgen. Heel fijn!  

 

De volgende stap is het inrichten van de nieuwe mediatheek, het verder inrichten 

van de gangen (leeromgeving) en het indelen van de magazijnen. Dat is voor dit 

schooljaar gepland. 

Dit schooljaar zijn er veel nieuwe leerkrachten. Zij zijn heel enthousiast begonnen 

en we zijn blij met hun komst. Het lijkt wel of ze al jaren in ons team werken. Een 

(tijdelijke) verandering die u nog niet heeft vernomen, is dat ik zeker tot de 

kerstvakantie een interim aanstelling heb op een andere school van de Haagse 

Scholen in de binnenstad. Ik zal hier op de dinsdag en donderdag tot nader order 

zijn. Op de overige dagen ben ik op Waterland. In deze periode zal  

Debby Sopacua de adjunct-directeur (zoals altijd als ik er niet ben) de  

vervangend directeur zijn. Zij werkt behalve de maandagmiddag verder de gehele 

week.  

 

We hebben nu twee bouwen: de onderbouw en de bovenbouw. Natasja Cenin is 

teamleider van de onderbouw en Linda Bogaarts voor de bovenbouw. Op dagen/

momenten dat directie niet aanwezig is, zijn zij het aanspreekpunt voor het team 

en de ouders bij problemen die acuut dienen te worden opgelost. Ook de intern 

begeleiders zijn daarvoor aan te spreken. De teamleiders worden ook voor deze 

periode uitgebreid met een extra ochtend waarop zij werkzaamheden ter onder-

steuning van de directie en het team kunnen verrichten. U ziet we hebben het 

goed geregeld en iedereen is tevreden met deze tijdelijke aanpassing.  

 



Vervolg nieuws van de directie 

 

 

Wat mij een beetje zorgen baart is dat we nog maar één ouderraadlid hebben. Dit is echt 

te weinig. De komende tijd zullen wij actief gaan werven, maar mocht u dit lezen en den-

ken: ik ga me aanmelden, kunt u dat aan de directie doorgeven. Wij hebben u als ouder 

echt nodig! 

Een goed begin is het halve werk! Laten we hopen dat dit voor dit schooljaar van toepas-

sing is. Het team en ik hebben er veel zin in en hopen u ook massaal te begroeten op het 

Waterlandfeest (29 september) dat er aan komt!  

        

 

Vriendelijke groet,  

 

Sylvia van Straaten 
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Schaatsles 

                                           Schaatsles voor de jeugd 

Nootdorpse IJsclub 2017/2018. 

Altijd al goed willen leren schaatsen?   Dat  kan bij de Nootdorpse IJsclub. 

Wij verzorgen jeugdschaatslessen op de ijsbaan de Uithof in den Haag. We geven iedere zaterdag-

avond les van 18.30 tot 19.30 uur op de ijsbaan de Uithof in den Haag.  

De lessen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderde schaatser(tje)s.  Wij maken van de 

groep verschillende groepjes, waardoor  iedereen les krijgt op zijn of haar niveau. 

Het schaatsseizoen start  begint 30 september en duurt tot met 24 maart.                                                                                         

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar kunnen zich inschrijven.                                                                                                                           

Tijdens deze schaatslessen worden diverse  leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen zo-

als Sinterklaasviering, een mini-Elfstedentocht,  shorttrack clinics, tijdzetten en paspoortschaat-

sen. 

De vaardigheden van iedere deelnemer wordt bijgehouden via een persoonlijke vaardigheidspas-

poort.   

De kosten voor de hele cursus van 25 lessen is € 92,--  voor leden en € 97,-- voor niet-leden.  Voor 
meer informatie en inschrijven kunt u kijken op onze website www.nootdorpseijsclub.nl  of  mailen 
naar info@nootdorpseijsclub.nl 

http://www.nootdorpseijsclub.nl/
mailto:info@nootdorpseijsclub.nl


Hieronder geven we de belangrijke data voor de komende periode weer: 

 
 Vrijdag 15 september: groepen 1/2 vrij 

 
 Maandag 18 september: studiedag, alle leerlingen vrij 

 
 Dinsdag 19 september: Prinsjesdag, alle leerlingen vrij 

 
 Woensdag 20 september: start project “Lekker lezen” 

 
 Donderdag 21 september: Vergadering MR/OR 

 
 Maandag 25 september: start week van het verkeer 

 
 Vrijdag 29 september: schoolfotograaf 

 
 Vrijdag 29 september: continurooster tot 14:00 uur 

 
 Vrijdag 29 september: Waterlandfeest 

 
 
 
 

 
 
 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 29 september uit 

Belangrijke data komende periode 


