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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De laatste dag  voor de meivakantie. De laatste weken is hard ge-

werkt door uw kinderen en het team. Een welverdiende vakantie 

dus.  

 

Het was erg leuk dat zoveel ouders, opa’s en oma’s en andere be-

langstellenden op de kijkmiddag van het project  ‘Global Challenge’, 

thema ‘Holland’, zijn gekomen. Dit onder het genot van een lekker 

kopje thee en een stroopwafeltje en met de live muziek van Hiddo 

die Hollandse accordeonmuziek speelde. De kinderen hebben erg 

goed gepresenteerd en waren trots op wat ze te weten waren geko-

men over verschillende onderwerpen die met Nederland te maken 

hebben en ook op wat ze gemaakt hadden.  Aan dit project zijn veel 

21-eeuwse vaardigheden te pas gekomen: onderzoekend en ont-

werpend leren, wetenschap en techniek, inzet van digitale middelen, 

burgerschap, creativiteit en veel samenwerken. Binnen het project 

zijn acht leerlingen van de groepen 7 en 8 naar Amsterdam gegaan 

onder begeleiding van twee leerkrachten om daar te praten en lun-

chen met Canadese studenten. In het Engels (knap!) over allerlei 

zaken. Deze studenten heb ik op hun school ontmoet op mijn stu-

diereis naar Canada afgelopen november en zij waren een rondtoer 

aan het maken door een stukje Europa om oorlogsmonumenten te 

bezoeken. Zo ook het Anne Frankhuis in Amsterdam. Mooi om in 

contact te zijn met de wereld! 

 

Ons volgende project begint na de meivakantie: de twee weken van 

de mediawijsheid, onlosmakelijk verbonden aan de huidige en toe-

komstige maatschappij. U bent welkom op onze ouderavond van 9 

mei. Het is goed op de hoogte te blijven van alle vernieuwingen 

waar uw kind ook mee te maken krijgt.  

 

Donderdag voor de paasdagen zijn we met het hele team eropuit 

geweest. Drie leerkrachten hebben het programma bedacht en ge-

organiseerd. In de ochtend hebben we op de Uithof een workshop 

curling gedaan. Erg hilarisch dat geveeg om de steen in de roos op 

het ijs te krijgen. Best een lastige techniek, maar een paar teamle-

den waren er erg goed in!  



Vervolg nieuws van de directie 

Vervolgens met een originele Amerikaanse schoolbus met erg harde mu-

ziek op naar de Noviteit in Monster, In dit voormalige klooster hebben we 

een gezellige lunch gehad en hebben daarna in groepjes van vier ‘Het 

mysterie van het ST Jozef klooster’ proberen op te lossen. Ik weet niet of 

u weet hoe fanatiek leerkrachten zijn als ze een spelletje doen? Maar het 

was erg geslaagd. Gedurende de dag hebben we de verjaardag van juf 

Eloïne gevierd (60 jaar!). Er waren leuke cadeautjes voor haar en we had-

den een grappig lied voor haar gezongen.  Terug met de lawaaibus naar 

de Uithof. Een groot deel van het team heeft nog een hapje gegeten op 

Kijkduin! Een heel gezellige dag waar ik met een grote glimlach op mijn 

gezicht aan terug denk: wat een leuk team! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 19 april zou onze lieve collega Lanneke Vogel 61 jaar zijn 

geworden. U weet dat zij dat niet heeft mogen halen. We denken nog vaak 

aan haar. Als mooie herinnering hebben we het prachtige gedicht dat op 

haar rouwkaart stond, laten drukken op canvas. Dit hebben we die dag op-

gehangen in de mediatheek in het bijzijn van de aanwezige collega’s. Een 

emotioneel moment. U kunt het zo zien hangen, dus schroom niet om het 

te bekijken en te lezen.  

 

Zo is het leven: mooie en verdrietige  

momenten wisselen elkaar af. 

Ik wens u namens het team een heel fijne 

vakantie! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Straaten 

 

 



Sportochtenden 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Eind mei vinden de verschillende sportochtenden plaats en dit jaar zal er 
het één en ander veranderen ten opzichte van vorig jaar. 
 
De sportochtend van de kleuters, die op woensdag 24 mei zal plaatsvin-
den, krijgt een nieuwe opzet. De kinderen gaan in groepjes langs verschil-
lende spelletjes, die in een vaste volgorde staan. Dit jaar zijn er zowel bin-
nen als buiten spelletjes. 
 
De opzet voor de middenbouw (maandag 22 mei) blijft hetzelfde als vorig 
jaar. Er zullen ook weer spellen binnen en buiten gehouden worden. Dit 
jaar zijn er wel een aantal nieuwe spellen, zoals de loopbroekenrace en het 
vliegend tapijt. 
 
Dinsdag 23 mei vindt de sportochtend van de bovenbouw plaats. Die is dit 
jaar, net als vorig jaar, op de sportvelden van SV Leidschenveen. De groe-
pen 6, 7 en 8 hebben deze dag een continurooster. Ze lunchen op de 
sportlocatie en zullen rond 13.30 uur vrij zijn.  
 
Voor deze sportochtenden krijg ik hulp van kinderen uit groep 8, maar ik 
ben ook op zoek naar uw hulp. Afgelopen woensdag hebben alle ouders 
een mail ontvangen over het begeleiden tijdens de sportochtend. Via het 
digitale antwoordstrookje in deze mail kunt u zich opgeven om tijdens één 
of meerdere sportochtenden te helpen.  
 

Meer informatie over de sportochtenden volgt na de meivakantie.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ruben Houtepen 



Weken van de mediawijsheid 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Ook dit jaar vinden bij ons op school weer de “weken van de mediawijs-

heid” plaats. Van maandag 8 mei t/m vrijdag 19 mei staat onze school in 

het teken van omgaan met digitalisering. De leerlingen maken kennis met 

allerlei vormen van digitalisering.  

De leerlingen van groep 1/2 gaan aan de slag met Marbotic. Marbotic is een 

set houten cijfers waarbij aan de onderkant van de cijfers drie zwarte bolle-

tjes zitten.  Met deze zwarte bolletjes maakt het houten cijfer contact met 

de speciale Marbotic app. Door het houten cijfer op de tablet te leggen kun-

nen de leerlingen allerlei soorten spelletjes spelen waarbij tellen en getal-

herkenning centraal staan.  

De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 gaan aan de slag met de Bee-bot, 

Blue-bot en Scratch JR. Met deze toepassingen leren kinderen de beginse-

len van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd. De 

leerlingen van deze groepen gaan in tweetallen of in viertallen aan de slag 

en worden door twee ICT-expertleerlingen begeleid.  

 

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 schrijven zich in voor een workshop. 

Deze workshops worden gegeven door ouders of externen en hebben een 

grote diversiteit aan onderwerpen zoals: tips voor beter zoeken op internet, 

lego-robots programmeren, webdesign, het maken van een opname met 

behulp van het green screen en een stop-motion film maken.  

 

Voor ouders blijft mediawijsheid en omgang met social-media ook altijd een 

veelbesproken onderwerp. Om deze reden organiseren we tijdens onze we-

ken van de mediawijsheid een ouderavond mediawijsheid. Via deze weg no-

digen wij u nogmaals uit op:  

dinsdagavond 9 mei van 19:30-21:00 uur 

 

U kunt zich opgeven via het digitale antwoordstrookje dat is toegevoegd 

aan de mailing die u via Mijnschoolinfo over deze ouderavond heeft ontvan-

gen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Wendelien Romijn en Kyra van den Bogaerde 



 

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

 
 Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: meivakantie 

 
 Maandag 8 mei t/m vrijdag 19 mei: weken van de mediawijsheid 

 
 Maandag 8 mei: vergadering leerlingenraad 

 
 Donderdag 11 mei: kennismakingsochtend 

 
 Donderdag 18 mei: OR/ MR vergadering 

 
 Vrijdag 19 mei: leerlingen van de groepen 1/2 vrij 

 
 Maandag 22 mei: sportochtend middenbouw 

 
 Dinsdag 23 mei: sportochtend bovenbouw 

 
 Woensdag 24 mei: sportochtend onderbouw 

 
 Donderdag 25 mei t/m vrijdag 26 mei: Hemelvaartsvakantie 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 2 juni uit 

Belangrijke data komende periode 


