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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Wat zijn die laatste weken voor de zomervakantie toch altijd hec-

tisch! Elk schooljaar denk ik weer: volgend schooljaar ga ik eerder 

beginnen met….Maar zo werkt het niet, sommige zaken laten zich 

niet sneller regelen. Een formatie is een heidens karwei geworden. 

Het betekent wel dat wij zorgvuldige afwegingen maken wie voor 

welke groep om volgend schooljaar wederom goed en kwalitatief 

onderwijs te leveren aan elk kind. Zodra wij meer weten, krijgt u 

(nadat het team op de hoogte is en de PMR heeft ingestemd) het 

plaatje te zien. Nog even geduld a.u.b. 

 

U kunt in dit Waterlandjournaal ook iets lezen over de opening van 

ons groene schoolplein. Ik wil er aan toevoegen dat we nog niet he-

lemaal klaar zijn. De paaltjes (of poefjes zoals  aan ons vermeld) 

krijgen nog een kleurtje en volgend schooljaar gaan we beginnen 

met ons kleuterplein verder in te richten.  

 

Ondertussen zijn er weer verschillende schoolreisjes al geweest of 

nog gepland voor dit schooljaar. Groep 8 gaat in de week van 19 t/

m 23 juni op werkweek. Vanuit de ouderbijdrage is er ook gedo-

neerd aan de uitstapjes die zijn gemaakt binnen het project ‘Global 

Challenge’. Excursies naar Madurodam, een molen, maar ook een 

zuivelproeverij in de klas en gastsprekers die over verschillende on-

derwerpen lessen hebben gegeven. Het is heel fijn daar wat extra 

middelen voor te hebben en het gaat zoals de bedoeling is recht-

streeks naar de leerlingen. Die vinden dit allemaal geweldig en leer-

zaam.  Dus denkt u bij het lezen van dit stukje: “Oh ja, de ouderbij-

drage”, dan graag alsnog overmaken, want we kunnen elke euro 

goed gebruiken om het nog leuker voor uw kind te maken op 

school. 

 



Vervolg nieuws van de directie 

 

Er zijn weer veel ouders geweest die verschillende workshops dit schooljaar 

hebben gegeven. Marijn Blokland heeft in dit Waterlandjournaal hier een 

verslag over geschreven. Ik hoop dat het andere ouders inspireert om vol-

gend schooljaar ook iets dergelijks te doen, mag ook een creatief vak zijn 

(drama, dans, muziek, tekenen, schilderen). Laat het ons weten en wij de-

len u in overleg in! 

Ik wens u een fijn (lang) weekend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Straaten 

 

 



Terugblik weken mediawijsheid 
Zoals u in het voorgaande Waterlandjournaal heeft kunnen lezen hebben we 

begin mei weer onze jaarlijkse weken van de mediawijsheid georganiseerd. 

Naast het ondertekenen van de protocollen was er ruim aandacht voor pro-

grammeren en diverse creatieve toepassing van ICT zoals het maken van een 

stopmotion film of het werken met het green screen.  

Bekijk via onderstaande link wat de leerlingen tijdens de weken van media-

wijsheid hebben geleerd betreffende digitalisering.  

https://padlet.com/DaltonWaterland/weekmediawijs17 

Via deze weg wil ik de ouders die tijdens de weken van de mediawijsheid een 

workshop hebben verzorgd bedanken voor hun inzet.  

Met vriendelijke groet,  

Wendelien Romijn 

Vakantieregeling 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Hieronder zijn de officiële vrije dagen en de vakanties voor het schooljaar 

2017-2018 voor u op een rijtje gezet. De overige vrije dagen worden ver-

meld in de jaarkalender die u begin volgend schooljaar ontvangt. 

 

Prinsjesdag                      19 september 2017  

Herfstvakantie                      16 oktober 2017 tot en met 20 oktober 2017  

Kerstvakantie                   25 december 2017 tot en met 5 januari 2018  

Voorjaarsvakantie             26 februari 2018 tot en met 2 maart 2018  

Goede Vrijdag                   30 maart 2018  

Tweede Paasdag                2 april 2018 

Koningsdag    27 april 2018  

Meivakantie    30 april 2018 tot en met 11 mei 2018  

(incl. Bevrijdingsdag en Hemelvaart)   

Tweede Pinksterdag  21 mei 2018  

Zomervakantie   16 juli 2018 tot en met 24 augustus 2018 

 

Vriendelijke groet,  

Sylvia van Straaten    

https://padlet.com/DaltonWaterland/weekmediawijs17


Ouderparticipatie 

Meester papa 

 

Als betrokken ouder stappen we dagelijks de 

klas van onze kinderen binnen … tenminste 

gedurende de eerste paar jaar. Later mogen 

we mee tot het schoolplein en niet veel later zwaaien we ze uit bij de voor-

deur. Onze dochter brengen we nog elke dag tot in de klas, groep 2. Het is 

al weer even geleden als ze op een dag vraagt ze waarom ik niet eens wat 

langer kan blijven in de klas, dan kan ik de meester zijn! Prima, vraagt het 

maar aan de juf, is mijn reactie. Stiekem hoop ik dat ze dat goed vindt, 

want het lijkt mij heel leuk om eens met de kleuter lessen mee te doen. 

Ze noemen het ouderparticipatie, maar dat klinkt lang niet zo leuk als dat 

het in werkelijkheid is. Nu wil het toeval dat de juf die week een techniek-

les op het programma heeft staan met Duplo Techniek bouwstenen, een 

soort technisch lego voor kleuters. 

 

In groepjes van twee mogen de kinderen onder mijn begeleiding een 

windmolen bouwen. Het is geweldig om te zien hoe verschillend de kin-

deren de bouw instructies volgen. Het eerste tweetal valt direct aan en 

zonder de handleiding aandachtig te volgen en vooral naar het plaatje te 

kijken klikken ze de molen met wat omwegen in elkaar. Een ander tweetal 

bestudeerd het voorbeeld juist aandachtig, maar hebben duidelijk meer 

moeite met het ruimtelijk inzicht. Het is dan grappig om te zien hoe weer 

een andere leerling eerst alle delen stuk voor stuk aandachtig bestudeerd 

en dan in een heel korte tijd, zonder enige vorm van twijfel het gewenste 

resultaat behaald. 

 

Om het inhoudelijk nog een beetje interessanter te maken vraag ik de kin-

deren of ze weten waarvoor we molens gebruiken. De meeste wisten de 

juiste antwoorden als voor het malen van meel en het opwekken van elek-

triciteit wel te geven. Hier weinig spannende resultaten, maar als ik vraag 

of iemand kan aangeven waar we die elektriciteit voor gebruiken, volgt er 

een echt geniaal 21e eeuws antwoord: “voor de WiFi!” 

 

Help je zelf ook mee op school tijdens de lessen, op schooluitjes of tijdens 

de sportochtend en heb je iets leuks te delen … Doen! 

 
Marijn Blokland 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQwqXyp5fUAhVBLVAKHVjjAnAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhlbatx.org%2F&psig=AFQjCNEl_gaS9O2DfuUQPvGuf-DoSN1ATg&ust=1496223166657670


Nieuw schoolplein 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het Groene Schoolplein is alweer een paar maanden geleden opgeleverd.  

De meeste beplanting en het gras is goed aangeslagen en er wordt door de 

kinderen met veel plezier gebruik gemaakt van de groene delen van het 

plein en de amfitheaters. Wij hebben veel positieve reacties van de kin-

deren en ouders gehoord. 

 

Tijd om het plein officieel te openen! Dit gaat gebeuren op vrijdag 9 juni 

vanaf 11 uur. Bij de opening zullen uit alle groepen van onze school en van 

De Walvis enkele kinderen aanwezig zijn.  

 

De opening wordt verricht door stadsdeelwethouder Tom de Bruijn, stads-

deeldirecteur Anita Vos-Tijdhof en een leerling van beide scholen. Daar-

naast zal een koor, bestaande uit leerlingen van beide scholen, een lied zin-

gen. Thomas Hendriks, hoofdredacteur van Quest zal rond half twaalf de 

opening afsluiten met het spelen van spellen met enkele leerlingen van bei-

de scholen op de Quest Memo.  

 

’s Middags zullen we met alle kinderen op het plein de officiële opening van 

het plein vieren.  

   

Mocht u het leuk vinden om bij de opening aanwezig te zijn, dan bent u 

vanaf 11 uur van harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Straaten en Debby Sopacua 

 

 



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

 
 Maandag 5 juni: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 
 Dinsdag 6 juni: start week van het verkeer 

 
 Maandag 12 juni: leerlingenraad vergadering 
 
 Maandag 12 juni: MR/OR vergadering 

 
 Dinsdag 13 juni: kennismakingsochtend 

 
 Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni: werkweek groep 8 

 
 Vrijdag 23 juni: leerlingen groep 1/2 vrij 

 
 Maandag 26 juni: studiedag, alle leerlingen vrij 

 
 Dinsdag 27 juni: rapporten mee 

 
 Woensdag 28 juni 10:45-11:50 uur: wenochtend 

 
 Donderdag 6 juli: verhuisdag, alle leerlingen vrij 

 
 Vrijdag 7 juli: alle leerlingen vrij 

 
 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 30 juni uit 

Belangrijke data komende periode 

Lekker lezen in de vakantie 
 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app  

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, 

vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwik-

keling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de va-

kantie deze terugval tegengaat.  

 

De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan 

al ruim voor de zomervakantie worden gedownload.  Vanaf 1 juni zijn op 

www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschik-

baar.  

http://www.vakantiebieb.nl

