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Nieuws van de directie 
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Jaargang  5  nr.  3        3 november 2017 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Project “lekker lezen” 

Wij zijn aan het bijkomen van een mooie afsluiting van het project 

“lekker lezen”! Dit alles in het thema van de Kinderboekenweek: 

Gruwelijk eng. De speelzaal was griezelig versierd en er waren diver-

se activiteiten, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Het project 

had voornamelijk als doel om het leesgedrag te bevorderen en die-

per in te gaan op de het betekenisvol zijn van lezen. U moet daarbij 

denken aan de techniek van het lezen, begrijpend lezen, maar ook 

de geschiedenis van de literatuur, de boekdrukkunst en hoe is papier 

gemaakt. Er is veel aandacht besteed aan het voorlezen. Verschillen-

de ouders, oma’s en opa’s hebben voorgelezen in ons speciaal ge-

maakte voorleestheater. Voorlezen heeft een enorme impact op de 

leesbeleving van kinderen, hun woordenschat en het begrijpend luis-

teren. Aan u als ouder het advies dit heel veel te doen (als u dat nog 

niet deed). Een heerlijk momentje van rust tussen u en uw kind. 

Veel plezier! 

 

Sint en kerst 

De tijd die nu aanbreekt zal na een kleine rustpauze in het teken 
staan van de feestelijkheden: Sint en Kerst! Houdt u a.u.b. goed de 
oproepen voor hulpouders in de gaten! Met een nog steeds te kleine 
ouderraad hebben we voor deze festiviteiten veel ouders nodig. 

Traktaties 
 
Het valt ons op dat de traktaties die de kinderen uitdelen bij het vie-
ren van hun verjaardag soms erg groot zijn. Eén, liefst gezonde 
traktatie, is meer dan voldoende. Het draait niet om de grootte van 
de traktatie maar om het feit dat de kinderen iets met elkaar vieren!  



Vervolg nieuws van de directie 

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Dit tweejaarlijks onderzoek is afgenomen onder alle teamleden. Degene die 

het hebben ingevuld (25 van de 33 medewerkers; er zijn wat afwezigen 

i.v.m. onder andere zwangerschapsverlof) geven de school het cijfer 7! 

Twee jaar geleden was dit een 6,8. Er wordt met name laag gescoord op de 

onderdelen waar we voor gestaakt hebben: taakbelasting, werkdruk en 

waardering. Ook scoorde ouderbetrokkenheid laag in dit onderzoek. Dit on-

derwerp gaan we de komende jaren goed verder oppakken met o.a. de hulp 

van de oudergeleding van de MR. Uw input en meedenken wordt daarbij 

zeer op prijs gesteld. Ik houd u op de hoogte. Laat ik niet vergeten te zeg-

gen dat we op de belangrijke onderdelen (sfeer, werkplezier, contact kin-

deren en ouders, imago van de school, enz.) heel hoog hebben gescoord. 

Iets om trots op te zijn!!!  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast fijn weekend!  

 

Vriendelijke groet,  

Sylvia van Straaten   



Nieuws van de penningmeester 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is al weer eind oktober en het schooljaar is goed begonnen met een ge-

weldige opening en een spetterend Waterlandfeest. De brieven met het ver-

zoek om de ouderbijdrage te betalen of de Ooievaarspas te laten scannen 

op school, zijn ook weer verstuurd. 

 

Graag wil ik, namens de ouderraad, iedereen bedanken die al de bijdrage 

heeft betaald en zeker ook degenen die meer hebben bijgedragen dan de 

40 euro. We kunnen daar weer mooie dingen mee doen voor de kinderen! 

Hartelijk dank! 

 

Tussenstand 

Tot nu toe is 45% van de ouderbijdrage betaald. Hieronder volgt een gra-

fiek met een uitsplitsing van de betaalde ouderbijdrage per groep.   

 

Sommige groepen schieten er bovenuit, super! Als uw kind in een groep zit 

met een lager percentage dan gemiddeld ontvangen ouderbijdrage, dan 

hoop ik dat u dit bericht ziet als een herinnering om de ouderbijdrage over 

te maken. De o zo leuke en gezellige, maar ook dure Sinterklaastijd komt 

er voor de OR weer aan!   

 



Nieuws van de penningmeester 

 

 

Degenen met kinderen met een Ooievaarspas, kunnen de Ooievaarspas la-

ten scannen bij Mirjam Vieveen. Voor degenen die de brief voor het betalen 

van de ouderbijdrage niet meer paraat hebben, volgen hieronder nog even 

de gegevens.  

 

 

 

Hartelijk dank alvast voor het overmaken! 

 

Antoinette de Graaf-Driesen (penningmeester) 

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt € 40,00 per 

kind. Als u een hoger bedrag w ilt en kunt overmaken, dan waar-

deren wij dat zeer!  

 

Wilt u de ouderbijdrage graag overmaken op bankrekeningnummer  

NL62 INGB 067 67 52 578 ten name van  

de ouderraad OBS Waterland te Den Haag onder vermelding van de 

naam van uw kind(eren). 



Nieuws van de OR 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Goed nieuws vanuit de Ouderraad! Twee vaders hebben zich aangemeld 

voor de OR: Galdino Haimé en Marcel Spit. Welkom! 

Galdino zijn dochtertje Jelaysa zit in groep 1/2A. Marcel heeft drie dochters 

bij ons op school: Carlijn in groep 4A, Nora in groep 4B en Nina in groep 

7A. Met enthousiasme hebben we de eerste overleggen achter de rug.  

 

Vorige week hebben we een oproep verstuurd om te helpen bij de komende 

Sinterklaas- en Kerstactiviteiten. Nog even het overzicht: 

  

 Vrijdagochtend 10 november 8.30 – 11.30 - Inpakken Sinter-

klaascadeaus  

 Donderdagochtend 16 november 8.30-10.30 - Versieren voor 

Sinterklaas  

 Vrijdagochtend 8 december 8.30 – 10.30 - Versieren voor Kerst  

 Vrijdagochtend 22 december 8.30 – 9.30 - Opruimen na Kerst 

 

Voor het inpakken van de Sinterklaascadeaus zijn inmiddels genoeg aan-

meldingen binnen. U kunt zich nog voor de andere activiteiten aanmelden 

tot 8 november via het digitale antwoordstrookje.  

 

De afspraken met Sint zijn gemaakt voor 5 december. Met Kerst houden we 

dit jaar weer een inzamelingsactie voor de voedselbank Leidschenveen. Zij 

zijn nog steeds blij dat we zo’n actie organiseren en als school is het fijn om 

zo iets voor anderen te kunnen betekenen. Meer informatie hierover volgt 

later. 

 

Op dit moment bestaat de OR uit 4 ouders en we weten dat het voor Antoi-

nette (penningmeester) het laatste jaar is omdat haar zoon in groep 8 zit. 

Het zou dus mooi zijn als we in de loop van het jaar nog 1 nieuwe ouder er-

bij krijgen!   

De volgende OR-vergadering staat gepland op maandag 27 november 2017 

om 19.30 uur.  

Namens de Ouderraad  

 

Lucien de Gouw  

E-mail: or@obswaterland.nl  



Geboorte nieuws 

 

 

Hoera! Juf Samantha heeft op zondag  
3 september een prachtige zoon gekre-
gen.  
 
 

Wij wensen Marlon en Samantha veel 
geluk met hun zoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoera! Op 14 oktober is juf Jessica 
trotse moeder geworden van Hugo.  

 
 

Wij wensen Cas veel plezier met zijn 
lieve broertje.  
Wij wensen Jessica en Frank veel geluk 
met hun zoon. 



Tuin 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De planten in onze tuin zijn goed aangeslagen en al flink gegroeid. Helaas 

groeit ook het onkruid flink. Om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken 

bij onze tuin wordt het onderhoud samen met de kinderen gedaan. Deze 

week zijn wij daarmee gestart. 

 

Op maandag- en dinsdagmiddag komen alle kinderen van de groepen 5 tot 

en met 8 in groepjes van 10 een keer aan de beurt, om onder begeleiding 

van een leerkracht een half uur te helpen bij het verwijderen van onkruid 

en het netjes houden van de tuin. Zo leren zij o.a. het verschil tussen 

‘echte’ planten en onkruid kennen. Verderop in het jaar worden ook de kin-

deren van de groepen 1 tot en met 4 bij de tuin betrokken en zullen er 

meer educatieve activiteiten in de tuin georganiseerd worden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Natuur- en techniekspektakel 2017 

 

 

Iedereen is welkom op het Natuur- en Techniekspektakel op zondag 
26 november a.s. tussen 12.00 en 16.00 uur.  

  

Kom je gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en hele familie naar 
het Natuur-en Techniekspektakel?  
Iedereen is welkom: de toegang is gratis! 

 

We halen Naar Buiten! naar binnen dus…  

Ga je op kleinebeestjessafari.  

Wil je weten wat een uil heeft gegeten? Pluis een uilenbal uit.  

Ben je een techneut? Je kunt een mini-hut bouwen.  

En zo is er voor iedereen wel wat te doen.  
 

Wethouder Joris Wijsmuller opent om 12:00 uur met een spannend 
Avonturenpad het Natuur- en Techniekspektakel. Zorg dat je erbij bent! 

 
Plaats:  

Haagse Hogeschool 
Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag 

 

Vergeet je 50 dingenkaart niet! 

Je kunt tijdens het spektakel een aantal dingen afstrepen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/naarbuiten 

 

  



Nieuws Vlietkinderen 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Wij vinden het leuk om u te laten weten dat we vanaf 1 november 

aanstaande, starten met ‘Lunchgemak’ bij TSO Waterland.  

 

Een lunch, gezond en lekker!  

Lunchgemak, het woord zegt het al, we maken het u makkelijk. Geen 

gedoe meer met broodtrommeltjes, geen ‘warme’ boterhammen en 

drinken meer die vaak buiten de koeling moeten wachten tot ze worden 

genuttigd. Nee, een lekkere boterham met vers beleg (hartig en zoet), 

gekoeld drinken en iets extra’s erbij zoals fruit, een eitje of yoghurt. We 

eten of samen aan tafel of in de klas. Natuurlijk hanteren we onze 

voedingsrichtlijnen en letten we op suikers, vetten en zout.  

 

Wat kost Lunchgemak?  

Voor deze service berekenen wij € 2,00 (tarief 2017), deze kosten komen 

bovenop uw TSO tarief.  

Maar …………als u Lunchgemak afneemt op de dagen dat uw kind gebruik 

maakt van naschoolse opvang bij ‘t Kompas of bij Club Kompas dan kost 

Lunchgemak u op de NSO dagen niets extra’s, voor het TSO tarief 

ontvangt uw kind van ons de lunch.  

Heeft u belangstelling voor deze service? Meld uw kind dan aan bij Marina 

Steffens - TSO-coördinator van TSO Waterland via 

tsowaterland@vlietkinderen.nl met in de onderwerpregel ‘Aanmelden 

Lunchgemak’.  

Heeft u vragen? Ook dan kunt u terecht bij de TSO-coördinator of bij onze 

afdeling Klantenservice, via klantenservice@vlietkinderen.nl - 070 317 59 

59 | keuze 1.  

 

Vriendelijke groet,  

Chantal Roodakkers  

Clustermanager  



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

 Donderdag 9 november: Nationaal schoolontbijt 
 Vrijdag 17 november: groepen 1/2 vrij 
 Vrijdag 17 november t/m 20 november: week van de mediawijsheid 
 Maandag 27 november: MR/OR vergadering 
 Vrijdag 1 december: groepen 1/2 vrij 
 Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest, alle leerlingen 12 uur vrij 
 Vrijdag 15 december: groepen 1/2 vrij 
 Donderdag 21 december: Kerstdiner 
 Vrijdag 22 december: Alle kinderen ‘s middags vrij 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 1 december uit 

Belangrijke data komende periode 

 
Ook dit jaar vindt bij ons op school weer de “week van de mediawijsheid” 
plaats, van vrijdag 17 november tot en met vrijdag 24 november. Dit jaar 
doet onze school mee met de landelijke “week van de mediawijsheid” en zien 
wij deze week als een start van activiteiten gedurende het schooljaar die in 
het teken staan van omgaan met digitalisering. Daarnaast wordt er tijdens 
deze week ruim aandacht besteed aan de omgangsvormen op social-media. 
Hierover maken we in de groepen duidelijke afspraken. Tijdens deze week 
doen de groepen 7/8 ook mee met De MediaMasters Game. Dit is een gratis, 
crossmediaal spel voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken leerlingen 
kennis met de kansen en de gevaren van media. Meer informatie over de 
landelijke week van de mediawijsheid vind u op: 
www.weekvandemediawijsheid.nl 

 
De ‘week van de mediawijsheid’ is de kick-off voor alle 
digitaliseringsactiviteiten. Zo gaan we dit schooljaar aan de slag met een 
stappenplan voor het goed leren zoeken op internet. Hierover zullen in de 
verschillende groepen workshops worden gegeven. Ook het programmeren 
met behulp van de Beebot en Scratch zal dit jaar aangeboden worden evenals 
de inzet van creatieve toepassingen van digitalisering, zoals het werken met 
Bookcreator en het greenscreen. Voor onze workshop “uit elkaar” zijn wij nog 
op zoek naar oude laptops die wij tijdens deze workshop uit elkaar mogen 
halen om te zien hoe een laptop in elkaar zit. Graag inleveren bij de 
administratie. Alvast bedankt namens de werkgroep ICT.  

Week van de mediawijsheid 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

