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Nieuws van de directie 

Waterlandjournaal 
Jaargang  5  nr.  2        6 oktober 2017 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Het is herfst!! En dat is te merken aan de zeer onstuimige dagen die 

we hebben gehad. Helaas ook tijdens ons jaarlijkse Waterlandfeest, 

waar het na een uurtje droog en best prettig weer ineens ging stort-

regenen. Op zich gezellig om met veel mensen onder afdakjes en in 

de hal van de school te schuilen en er ook wel weer lol om te heb-

ben. We kunnen niet elk jaar geluk hebben met het weer in dit land. 

Ondanks deze grote bui was het een wat mij betreft zeer geslaagd 

feest met een origineel thema. Iedereen hartelijk bedankt voor de 

hulp, voor, tijdens en na het feest. Superfijn! Over de KIKA actie en 

de opbrengst kunt u verder in dit Waterlandjournaal een stukje le-

zen van een van de organisatoren (Robin Schulp, een leerling). 

 

Tijdens het Waterlandfeest hebben Lucien (lid ouderraad en vader 

van twee dochters bij ons op school) en ik zoveel mogelijk ouders 

aangesproken en een flyer gegeven om lid te worden van de ouder-

raad of voor sommige feesten aan te melden om te helpen. Daar 

hebben twee ouders tot nu toe gehoor aangegeven, het is nu nog 

niet bekend of zij daadwerkelijk lid worden, maar de intentie was 

er. Dit is echter nog te weinig. Volgende week zullen wij weer flyers 

uitdelen en u persoonlijk benaderen. Met nog dit schooljaar veel 

feesten te gaan en een lustrumjaar dat er aankomt, kunnen we niet 

als school de organisatie daarvan zonder hulp van meer ouders 

doen. Dus overweegt u te willen helpen, meld u aan via MSI bij de 

ouderraad of directie. 

 

Gisteren 5 oktober hebben we gestaakt met wel 60.000 leerkrach-

ten in het Zuiderpark. Van Waterland was een groot deel van het 

team met directie aanwezig bij dit evenement dat goed georgani-

seerd was. Goed om te zien dat heel onderwijsland solidair is en 

echt wil dat het beter gaat ten aanzien van het onderwijs. Er dreigt 

een enorm lerarentekort als er nu niet wordt doorgepakt om de 

werkomstandigheden beter te maken.  



Vervolg nieuws van de directie 

 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor ouders altijd een hoop geregel is en 

dat de kinderen een dag onderwijs missen en waarderen het enorm dat we 

nagenoeg geen gemopper of klachten daarover krijgen. Ik weet nu nog niet 

wat er hierna gaat gebeuren. Ik hoop dat het niet meer nodig is dat we nog 

staken, maar ik sluit het niet uit. 

Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage mocht u dit nog niet 

gedaan hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u alvast een heel fijne herfstvakantie! 

 

Vriendelijke groet, 

Sylvia van Straaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws van de MR 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vorige week donderdag was de eerste vergadering van de MR in het nieuwe 

schooljaar. We hebben afgelopen jaar afscheid genomen van Sabine Falco 

en (juf) Patricia. Vanaf dit jaar zal onder andere (meester) Falco de MR ver-

sterken. Er is veel besproken en wij geven jullie graag een kijkje in de MR-

“keuken”. 

 

Bij bepaalde onderwerpen vraagt het schoolbestuur om advies en/of in-

stemming aan de MR. De MR vertegenwoordigt namelijk het grote geheel, 

de school (leerlingen, leerkrachten en ouders). De MR kan veel betekenen 

voor de school. Het is dus erg belangrijk dat een school een actieve MR 

heeft. Naast de terugkerende onderwerpen (zoals de begroting, schoolgids 

en formatie) komen wij zelf ook met onderwerpen, die wij weer van de ou-

ders krijgen of signalen die wij uit onderzoeken halen of op dat moment in 

de praktijk erg leven.  

 

Een van de onderwerpen waar wij het afgelopen jaar zeer actief mee bezig 

zijn geweest is veiligheid. Uit het oudertevredenheidsonderzoek kwam de 

veiligheid rondom de school als verbeterpunt naar voren. De MR heeft een 

aantal testen uitgevoerd waarbij wij de straten hebben opgemeten en daar-

bij geconstateerd hebben dat dit niet voldoet aan de eisen die daarbij ge-

steld worden. Tevens hebben wij leerkrachten en overige personeelsleden 

van onze school, de Walvis en Vlietkinderen gevraagd een aantal dagen de 

auto’s in de achtergelegen straten te parkeren. Naar aanleiding van deze 

testen hebben wij contact gezocht met de gemeente. Deze gesprekken lo-

pen nu waarbij zij de verkeerssituatie rondom de school in kaart hebben 

gebracht. Er zijn camera’s geplaatst om de situatie een aantal dagen in de 

gaten te houden. Het is voor nu even afwachten op de resultaten van de 

gemeente.  

 

Soms worden wij aangesproken op het schoolplein door ouders. Een aantal 

ouders heeft hun bezorgdheid geuit omtrent de ouderbetrokkenheid, dit 

was naar aanleiding van de hulp die was gevraagd bij het Waterlandfeest 

waarbij in eerste instantie 1 ouder “maar” had gereageerd. De ouderbetrok-

kenheid was daarom een reden om te bespreken binnen de MR. De ouder-

raad (OR) was daarbij ook aanwezig en ook de OR ervaart dat het lastig is 

om ouders te vinden voor schoolactiviteiten. Immers, de OR is nog steeds 

op zoek naar ouders die zich bij hun willen aansluiten. Thans bestaat de OR 

uit 2 ouders, Lucien de Gouw, vader van Tessel (4B) en Penien (2A) en An-

toinette de Graaf-Driesen, moeder Florean (8A).  



Vervolg nieuws van de MR 

 

Kinderen brengen hun meeste tijd thuis en op school door, dat zorgt ervoor 
dat opvoeden en onderwijzen niet los van elkaar kunnen worden gezien. 
Het is dus van groot belang dat ouders en leerkrachten samenwerken. Im-
mers bij een optimale samenwerking kunnen kinderen zich beter ontwikke-
len en ontplooien. Daarom is uw betrokkenheid zo ontzettend belangrijk. 
Binnen onze school is uw hulp altijd nodig bijvoorbeeld in de rol van klas-
senouder, voorleesouder, bij een bezoek in het kader van een project of de 
OR. Bespreek met de leerkracht van uw kind op welke wijze u uw steentje 
kunt bijdragen.  
 
Binnenkort worden de tevredenheidsonderzoeken onder de leerkrachten, 
leerlingen en ouders verspreid. Vult u dit alstublieft in! Zoals u namelijk 
leest kunnen er uit het onderzoek essentiële onderwerpen komen die wij 
kunnen oppakken om onze school nog leuker en beter te maken! 
 
Met vriendelijke groeten, 
de MR 
 
Namens de ouders (OMR):      Namens de leerkrachten (PMR): 
Bas Hania, vader Sophie (5A) & Elise (2A)    Falco Sannes (5B) 
Daniel Huijbens, vader Christian (3B) & Philip (1D) Linda Boogaarts (7A) 
Marijn Blokland, vader Isa (5A) & Fiene (3A)   Narda Hueting (4B) 
Marjon Schulp, moeder Robin (6A) & Anoek (4B)   Samantha Korver (4A) 
Trisha Abhelakh, moeder Rudra (8B),              * functie zal nog nader worden ingevuld 
Venkatesh (5A) & Vedhika (2A) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Waterlandfeest en KiKa-actie  
(door Robin van de leerlingenraad) 

                                            

Op vrijdag 29 september hadden wij het Waterlandfeest. Het thema was 

doe raar met je haar. Wat bijzonder is deze keer is dat de KiKa actie ook 

tijdens dit feest was.  

 

De KiKa actie is bedacht door Esmee, Yara en 

Renske uit groep 7B. Zij wilden iets organiseren 

om geld op te halen voor het goede doel namelijk 

KiKa. Ze hebben dit aan de leerlingenraad 

voorgesteld. We vonden dit een goed idee en 

hebben hun geholpen met organiseren. KiKa had 

verschillende spelletjes: basketbal, flessen 

voetbal, hockey, voetbal en sjoelen. Voor 1 muntje deed je mee met een 

spel en de opbrengst gaat naar KiKa. Ook hadden we nog een kraampje 

met KiKa-beren die je kon kopen. Ook kreeg je lekker een appel of banaan 

en wat te drinken. Ook hebben we nog rondgelopen met de collectebus.  

 

In totaal hebben we ruim 331 euro opgehaald. Ook 

gaat Waterland de opbrengst van de loterij hier 

nog bij optellen waardoor we nog meer aan KiKa 

kunnen geven. Hopelijk kunnen we hier veel zieke 

kinderen mee helpen. 

 

 

Er waren ook nog andere spelletjes maar niet voor KiKa. Zoals 

survivalbaan, hindernisbaan, kruisboog schieten, maxi sjoelen, stapelen, 

bungee run, drol gooien, golf spel, stok vangen, slinger kegelen, 4 op een 

rij en spiraalspel. Het ging tijdens ons feest ook nog heel hard regenen. De 

meeste ouders en kinderen gingen even schuilen onder de tenten of onder 

het dakje maar gelukkig werd het weer snel droog. Ik vond het een leuk 

waterlandfeest. 

 



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

 
 Vrijdag 6 oktober: groepen 1/2 vrij 
 Maandag 9 oktober: vergadering leerlingenraad 
 Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober: Herfstvakantie 
 Dinsdag 24 oktober: MR/OR vergadering 
 Dinsdag 31 oktober: afsluiting project “Lekker lezen” 
 Vrijdag 3 november: groepen 1/2 vrij 
 Donderdag 9 november: Nationaal schoolontbijt 
 Vrijdag 17 november: groepen 1/2 vrij 
 Vrijdag 17 november t/m 20 november: week van de mediawijsheid 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 3 november uit 

Belangrijke data komende periode 

Het regent buiten als ik de lunch voor de kinderen sta klaar te maken. Een 

snelle blik op de buienradar geeft goede hoop dat het rond 8.30 uur droog zal 

zijn. Gelukkig maar, want deze ochtend staat de verkeersles op het 

programma. Ik heb een aantal overuren kunnen inruilen voor een ochtendje 

verkeersbrigadier spelen. M’n dochter kijkt er al dagen naar uit en met een 

glimlach van oor tot oor is ze achtereenvolgens voetganger, ‘klaar-over’ en 

fietser in ons rollenspel. Ook juf Petra dartelt er tussendoor. En op de vraag 

wat de juf daarbij verkeerd doet, weet menig leerling gelukkig te zeggen dat 

ze vergeet te kijken bij het oversteken. En zo wandelen en fietsen alle 

klasgenoten bij mij langs.  

 

Als iedereen geweest is fietsen ze allemaal in groepjes nog een rondje om de 

school. Pedagogisch geheel onverantwoord fietsen we over het school terrein 

en de stoep richting het rode fietspad. Om ook dit laatste tochtje een 

leerzaam karakter te geven stel ik zo wat vragen over richting aangeven, 

achteromkijken en het rechts rijden. Gelukkig heel veel goede antwoorden, al 

werd ik toch verrast met een grappig doordenkertje. Op de vraag ‘Wat moet je 

doen als je van de stoep af het fietspad op rijdt?’ krijg ik als antwoord: ‘Dan 

moet je je billen omhoog doen!’ Tja, dan kan ik een lach niet onderdrukken... 

Fietsen met de billen omhoog...  
(door Marijn Blokland, vader ) 


