
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Een nieuw schooljaar is weer begonnen! Uw kind(eren) zitten in een ander leer-

jaar of in een andere groepssamenstelling, altijd weer even spannend. Ook dit 

schooljaar hebben we u en uw kind weer feestelijk binnengehaald, omdat we 

oprecht blij zijn iedereen weer te zien na een lange zomervakantie. Als ik vanuit 

Den Haag Leidschenveen binnenrijd, zie ik ook onze ‘oud-leerlingen’ fietsen 

naar hun nieuwe scholen, beetje gespannen gezichtjes, mooi om te zien.  

De eerste week was gelijk wat tropisch, maar de leerkrachten en de kinderen 

hebben zich er goed doorheen geslagen. Op donderdag hebben we op een wa-

terijsje getrakteerd, dat werd dankbaar ontvangen.  

Dit schooljaar staat in het teken van voortzetten met waar we mee bezig zijn 

en borgen van wat goed gaat. U weet dat we met een stuk innovatie van het 

onderwijs van start zijn gegaan en daar valt nog wel een flinke slag in te slaan 

voor het echt geïmplementeerd is in de school. Wij koppelen de 21-eeuwse 

vaardigheden aan ons eigen onderwijsconcept Dalton: Dalton 21ste eeuw. Ook 

dit schooljaar worden leerkrachten verder geschoold in digitalisering in de klas 

en het geven van lessen wetenschap en techniek. De coaching van het laatste 

zal op de vloer gebeuren, zodat kinderen dit schooljaar al mooie betekenisvolle 

technieklessen krijgen. Onderwerpen dit schooljaar worden: constructie, me-

chanica, elektriciteit en energie. Degene die de leerkrachten begeleidt, is me-

vrouw Rita Baptiste, een goeroe op het gebied van techniekonderwijs. Zij is ook 

de oprichter van het Van Kinderen Museum in Den Haag. Zij wordt bekostigd 

door de zes Qindscholen samen vanuit een gezamenlijk verkregen subsidie. Wij 

houden u op de hoogte van deze ontwikkeling. Er zullen dit schooljaar ook ver-

schillende projecten zijn, waarvan u van de leerkracht de informatie zult krij-

gen. 

U willen we ook graag meenemen in de ontwikkeling van het onderwijs 

en daarom hebben we gemeend wederom een interessante ouderavond 

te organiseren voor de ouders van de Qindscholen. U heeft de uitnodi-

ging inmiddels ontvangen. Er hangen ook affiches aan de deuren. Er is 

plaats voor ongeveer 30 tot 40 ouders per school, dus snel inschrijven 

is gewenst. 

De informatieavond is goed bezocht en alle informatie over de verschillende 

leerjaren is verstrekt. We zijn weer begonnen! 

Ik wens u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe! 

Vriendelijke groet, 

Sylvia van Straaten 
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Bibliotheek Leidschenveen 

 

Te doen in bibliotheek Leidschenveen 

  

Bijzondere schilderijen 
Tentoonstelling met werk van Conny Bogers-Taal, die op 25 september, Pareldag, in de bibliotheek is. 
do 1 september 2016 tot vr 30 september 2016 

Voorlezen en kleuren (3+) 

wo 7, 14 en 21 september 2016 14:00 – 14:30 uur 

 

Maak tijd voor taal en kom luisteren naar het verhaal! 
Een medewerkster van Bibliotheek Leidschenveen leest kinderen tot 4 jaar (en hun ouders) voor in tuincen-
trum GroenRijk de Wilskracht, Donau 119 in Den Haag. 
vr 9 september 2016 10:00 tot 11:30 

City of Sounds 
Hoe klinkt de stad eigenlijk? Luister en neem met je smartphone geluiden op bij jou in de buurt. Workshop 
door Slagwerk Den Haag voor kinderen van 9 - 12 jaar. 
vr 16 september 2016 18:30 tot 19:30 

BiebbioS voor kinderen 

Film kijken in de bibliotheek. Voor kinderen van 9 - 12 jaar. 

vr 23 september 2016 19:00 tot 20:30 

 

Parels van Leidschenveen 2016 

Voor de tiende keer is het tijd voor de Parels van Leidschenveen. Met een aantal verrassende Parels in de bi-

bliotheek. 

zo 25 september 2016 12:00 tot 16:30 

 

Peutertijd (2 – 4 jaar) 

wo 28 september 2016 10:00 – 10:45 uur 

  

Voorlezen en knutselen (3 – 7 jaar) 

wo 28 september 2016 14:00 – 15:00 uur 

 

 

https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=j36Fz-vwIbsuGE37FZZrj6y2g856xWABQgCMa3MvzofowmT3t9DTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fBijzondere-schilderijen.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=Y0sPAqS9ayIMHBR676ON-0PXfXnuoqTIcT15drmWZxHowmT3t9DTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fMaak-tijd-voor-taal-en-kom-luisteren-naar-het-verhaal.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=lnGyjFGRR4B1ETEfQgfrX3bNVwhI3c9IppJuAC08usbowmT3t9DTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fCity-of-Sounds.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=NIvIjK_QI2ml5p1DUa4JGBdKDePSVSFOxWHzmDpcWibowmT3t9DTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fBiebbioS-voor-kinderen.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=0qWLqZ9KuklDln5WXg1wHr6WhIFSmsd9sAg1nfJc9fvowmT3t9DTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fParels-van-Leidschenveen-2016.htm


Vlietkinderen 

 



Belangrijke data komende periode 

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

 

 Maandag 5 september: 1e vergadering leerlingenraad 
 

 Vrijdag 9 september: groepen 1/2 vrij 
 

 Woensdag 14 september: informatieavond ouders Qind 
scholen 
 

 Vrijdag 16 september: Waterlandfeest (continurooster tot 
14:00 uur, start Waterlandfeest 17:00 uur) 
 

 Maandag 19 september: studiedag, alle kinderen vrij 
 

 Dinsdag 20 september: Prinsjesdag, alle kinderen vrij 
 

 Donderdag 22 september: OR/MR vergadering, 19:30 uur 

 
 Maandag 26 september: start week van het verkeer 1 

 
 Woensdag 28 september: schoolfotograaf, broertjes en zus-

jes die niet op school zitten 
 

 Vrijdag 30 september: schoolfotograaf 
 

 Woensdag 5 oktober: start kinderboekenweek 
 

 Vrijdag 7 oktober: studiedag, alle kinderen vrij 
 
 
 
 Het volgende Waterlandjournaal komt 

vrijdag 30 september uit 


