
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Het laatste Waterlandjournaal van 2016! De school was weer 

sfeervol versierd door de ouderraad met behulp van een aantal 

andere ouders, bedankt allemaal! Gisteren hebben de kinderen 

een gezellig kerstdiner gehad in hun groep en heeft u als ouder 

in die tijd een drankje en hapje met elkaar nuttigen op het 

schoolplein. Wat fijn om te zien dat zo veel ouders dit hebben 

gedaan! Op 10 januari bent u vanaf 15:00 uur van harte welkom 

om te proosten op het nieuwe jaar!  

  

Op maandag 9 januari is de school nog gesloten i.v.m. een stu-

diedag voor het team. Deze dag gaan we verder met de bijscho-

ling voor het geven van het vak wetenschap en techniek. Tot nu 

toe doen onze leerkrachten het heel goed en ik ben oprecht trots 

op ze. De kinderen vinden het geweldig. Het is best een lastig 

vak om het echt goed te geven. Daarnaast gaat het team zich 

scholen in het omgaan met MSI (Mijnschoolinfo) waar u zich 

(hoop ik) allemaal voor aangemeld heeft of nog aan gaat mel-

den. Verder besteden we aandacht aan een stukje communica-

tietraining. 

 

Ik kijk met gemengde gevoelens terug op de eerste helft van 

het schooljaar. Er zijn mooie dingen gebeurd, maar ook wel 

weer trieste. Je zou bijna zeggen: dat is het leven. Een school is 

een afspiegeling van de maatschappij, waar gebeurtenissen zich 

in een hoog tempo afspelen. Deze gebeurtenissen zien en horen 

onze kinderen ook. Dit is onvermijdelijk met de TV aan en alle 

social mediaberichten die hen op allerlei manieren bereiken. We 

merken dat het effect heeft op onze leerlingen.  
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Vervolg nieuws van de directie 

Het is belangrijk dat wij als volwassenen goed in de gaten houden of kin-

deren al die informatie wel kunnen bevatten. Op school besteden we er op 

gepaste tijden en wijze aandacht aan. Het is ook fijn dat u thuis af en toe 

het gesprek over dit soort zaken met uw kind aangaat. Zo nemen we samen 

wat zorgen weg uit die toch al zo volle hoofdjes.  

 

 

      

 

 

 

 

IK WENS U NAMENS HET TEAM HEERLIJKE EN GEZELLIGE FEESTDA-

GEN TOE EN ZIE IEDEREEN GRAAG GEZOND EN WEL TERUG OP 

DINSDAG 10 JANUARI 2017!!! 

Met vriendelijke groet,  
Sylvia van Straaten 

Geboren op 18 december 2016: 

Milan 

Wij wensen juf Susanne en Mark heel 

veel geluk met hun zoontje! 



ICT nieuws 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Programmeren met kinderen is op dit moment een veel besproken onder-

werp binnen het onderwijs. Vorig schooljaar hebben wij hier tijdens de we-

ken van de mediawijsheid een start mee gemaakt, door de Bee-bot in te 

zetten bij de groepen 1 t/m 3. De bovenbouw is aan de slag gegaan met 

programmeren met Scratch. Beide activiteiten waren toen een groot suc-

ces.  

Vorig schooljaar hebben we ICT-expert leerlingen in de groepen 6 en 7 op-

geleid. Deze leerlingen hebben zichzelf bepaalde ICT-vaardigheden eigen 

gemaakt, waardoor ze hulp kunnen bieden aan de andere leerlingen op 

onze school.  

 

Om ons team en de leerlingen steeds meer kennis te laten maken met 

programmeren met kinderen zijn we dit schooljaar gestart met het organi-

seren van ICT-lunches voor de leerkrachten. Tijdens deze ICT–lunches bie-

den we de leerkrachten de benodigde informatie aan met betrekking tot 

een bepaalde manier van programmeren met kinderen zoals de Bee-bot of 

Scratch. In dezelfde periode zorgen we dat de ICT-expert leerlingen deze 

vaardigheden ook beheersen, zodat zij de leerkrachten in de groep kunnen 

ondersteunen wanneer zij willen starten met programmeren met kinderen.  

Twee ICT-expert leerlingen Ivan en Florean hebben in december geholpen 

in groep 1/2 A met programmeren met de Bee-bot. De kleuters hebben 

veel geleerd van deze ICT-experts en waren erg enthousiast. Wilt u het 

filmpje bekijken van het resultaat van programmeren met kleuters en ICT-

expert leerlingen? Scan de QR-code op het prikbord in de hal, naast de 

mediatheek.  

Via deze weg wensen wij u gezellige feestdagen en een gezond 2017!  

Met vriendelijke groet, 

Kyra van den Bogaerde en Wendelien Romijn 

 

 



Nieuws vanuit de OR  

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 
Bedankt voor uw hulp om de school weer in 

Sinterklaas- en Kerstsfeer te brengen dit 
jaar.  

 
We willen ook iedereen bedanken voor hun 

bijdrage aan het goede doel van dit jaar. De 
mensen van de voedselbank waren zeer blij 

met onze inzamelingsactie en kerstkaarten. 
Hiernaast een foto met de verzamelde pro-

ducten. 

 

De kerstborrel was een gezellig oudermomentje terwijl de kinderen aan het 
kerstdiner zaten. Hieronder een foto van deze gezellige kerstborrel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende OR vergadering staat gepland op:  

donderdag 12 januari 2017 om 19:30 uur. U bent van harte uitgenodigd 
om een deze vergadering bij te wonen. Aanmelden kan via 

OR@obswaterland.nl 

 

Prettige vakantie en feestdagen!  

 

Namens de Ouderraad  

Lucien de Gouw (secretaris)  



Mijnschoolinfo 
 

Achter de schermen is er de afgelopen periode hard gewerkt aan de imple-
mentatie van MSI binnen onze school. Fijn om te zien dat op dit moment 128 

ouders zich aangemeld hebben bij MSI en de kind(eren) middels de koppelco-
de aan hun account hebben gekoppeld.  

Tijdens de studiedag op maandag 9 januari krijgt het team een uitgebreide  
instructie over het gebruik van MSI.  

Vanaf woensdag 1 februari gaan wij officieel van start met MSI. Dit houdt in 
dat alle communicatie tussen ouders en school vanaf dat moment via MSI zal 

gaan verlopen. Het is daarom van groot belang dat u zich zo snel mogelijk 

aanmeld bij MSI zodat u na 1 februari op een handige manier op de hoogte 
blijft van alle informatie betreffende  onze school.  

Mocht u hulp nodig hebben bij het aanmaken van uw account bij MSI en het 
koppelen van uw kind(eren)? Op dinsdag ochtend is Wendelien Romijn be-

schikbaar van 8:30uur tot 9:00 uur om u te helpen.  
 

Met vriendelijke groet,  

Debby Sopacua en Wendelien Romijn 

Bibliotheek Leidschenveen 
 

 
Winterse verhalen in bibliotheek Leidschenveen  

 
De donkere dagen aan het einde van het jaar zijn bij uitstek een moment om 

samen naar mooie verhalen te luisteren.  
 

Op vrijdag 30 december van 19.30 tot 20.15 uur, is verteller Janneke Tanja in  
bibliotheek Leidschenveen  te gast met mooie verhalen over sneeuw en ijs, 

hachelijke schaatstochten, wellicht nog een vleugje kerst. Verhalen die prima 
passen bij een kopje warme chocolademelk (en lekkers). Een sfeervolle avond 

voor het hele gezin (kinderen vanaf 8 jaar).  
 

U kunt reserveren bij bibliotheek Leidschenveen, tel. 070 - 353 76 60 of via  
leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 

 

mailto:leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl


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

 
 Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: kerstvakantie 

 Maandag 9 januari: studiedag, alle kinderen vrij 
 Dinsdag 10 januari: nieuwjaarsreceptie leerlingen en ouders 

 Donderdag 12 januari: MR/OR vergadering: 19:30 uur 
 Vrijdag 20 januari: groepen 1/2 vrij 

 Vrijdag 3 februari: groepen 1/2 vrij 
 Maandag 13 februari: vergadering leerlingenraad 

 Maandag 13 februari: MR/OR vergadering: 19:30 uur 
 Donderdag 16 februari: kennismakingsochtend  

 Vrijdag 17 februari: groepen 1/2 vrij 
 Maandag 20 februari: rapporten mee groep 4 t/m 8 

 Dinsdag 21 februari en woensdag 22 februari: rapportgesprekken  
       groepen 1 t/m 8 

 

 
Het volgende Waterlandjournaal komt 

vrijdag 27 januari 2017 uit 

Belangrijke data komende periode 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
De voorbereidingen voor de vergroening van het schoolplein zijn inmiddels af-

gerond. De fietskoffers zijn geplaatst en worden al steeds meer door de leer-
lingen gebruikt. De haag rondom de fietskoffers en de kleuterpleinen is aange-

plant. Het wachten is nu op het voorjaar zodat de haag het plein een meer 
groene uitstraling zal geven. 

 
De groene hekjes op de middenstrook van ons plein zijn inmiddels vervangen 

door betonnen poefjes. Een deel van de poefjes zal komend jaar voorzien wor-
den van mozaïek. Van de Gemeente Den Haag kregen wij kort geleden het 

aanbod om op het middengedeelte een interactief spel, de Quest-memo,  te 
plaatsen. Wij hebben dit aanbod met beide handen aangepakt. De spelpilaren 

van dit spel zijn inmiddels geplaatst. De coating op de grond rondom de spel-
pilaren volgt zodra de weersomstandigheden hiervoor geschikt zijn. In een 

volgend Waterlandjournaal gaan we uitgebreider in op de spelmogelijkheden 

van de Quest-memo. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Debby Sopacua 

Stand van zaken schoolplein 


