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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Het is alweer voorjaarsvakantie! Op dit moment stormt en regent 

het, laten we hopen dat het volgende week wat aangenamer is, zo-

dat u lekker met de kinderen naar buiten kunt. Deze week waren de 

voortgangsgesprekken en wat goed dat alles nu via MSI is gegaan! 

Dat ‘gedoe’ met de strookjes is voorbij. U kunt nog steeds contact 

met ons opnemen als er iets niet lukt met betrekking tot MSI, wij 

helpen u graag! Ik hoop dat u fijne gesprekken heeft gehad met de 

leerkrachten, zij hebben aangegeven van wel. 

 

Na de voorjaarsvakantie beginnen we met een heel mooi project : 

‘Hallo Nederland’ oftewel: the Global Challenge. We gaan kinderen 

op allerlei manieren laten werken met alles wat met Nederland te 

maken heeft en betrekken daar alle vakken bij (taal, rekenen,  

lezen, wereldoriëntatievakken, enz.). Heel leerzaam dus. Heeft u 

vrijdagmiddag 7 april al in uw agenda staan voor de kijkmiddag van 

dit project? 

 

Met het team, de kinderen en de ouders zijn we aan het brainstor-

men over de inhoud van een gedragsplan. Wat verwachten we qua 

gedrag van elkaar? De uitkomsten die we tot nu toe hebben zijn 

prachtig om te lezen. Wat mij nu al opvalt, is dat alle groepen over 

de gehele linie hetzelfde willen: het partnerschap aangaan! Samen-

werken aan het welbevinden van het kind dat centraal in de school 

staat.  



Vervolg nieuws van de directie 

 

In de media wordt de laatste tijd wel heel veel verantwoordelijkheid bij de 

school gelegd. Uiteraard zijn wij in en om de school verantwoordelijkheid 

voor het welbevinden en de veiligheid van elk kind, maar daar hebben we 

u als ouder hard bij nodig. Mooi dat dit dan ook blijkt uit de uitkomsten 

van de bijeenkomsten. Zodra dit plan klaar is, krijgt u dit als ouder aange-

reikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan een spannende maand tegemoet met verkiezingen en tegelijker-

tijd gaan we richting het voorjaar. Een seizoen waar we weer lekker van 

het zonnetje gaan genieten en meer naar buiten kunnen. Er wordt weer 

verder gewerkt aan een mooier en groener schoolplein. Fijne zaken om 

naar uit te kijken. 

 

Ik wens u allemaal een heel fijne voorjaarsvakantie toe! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Straaten 

 

 



 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De coating op de grond rondom de spelpilaren van de Quest-memo is in-

middels af. Dit zorgt voor nog meer speelplezier. 

 

De werkzaamheden voor de laatste fase van de vergroening van het 

schoolplein starten in de voorjaarsvakantie. De werkzaamheden duren 

naar verwachting drie weken. De aanlevering van zware materialen en de 

grove werkzaamheden vinden zo veel mogelijk in de voorjaarsvakantie 

plaats. De uitvoerder zorgt voor veiligheid rondom de werkzaamheden 

maar mocht uw kind in de voorjaarsvakantie op het schoolplein spelen, 

dan is dit iets om rekening mee te houden. Na de voorjaarsvakantie hou-

den de leerkrachten de veiligheid op het plein tijdens het buitenspelen ex-

tra in de gaten. 

 

Met de directie van De Walvis en de werkgroep bestaande uit ouders van 

beide scholen bereiden wij een officiële opening van het schoolplein voor.  

Wij houden u op de hoogte! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Debby Sopacua 

 

Stand van zaken schoolplein 



ICT nieuws 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Programmeren binnen het onderwijs is op dit moment landelijk gezien 

enorm in ontwikkeling. Zoals eerder aangeven in het Waterlandjournaal 

zijn wij hiermee ook op Waterland van start gegaan.  

 

We hebben inmiddels een aantal ICT-lunches voor het team georganiseerd 

en hierdoor zijn leerlingen in de groepen 5 t/m 8 al gestart met program-

meren met Scratch. Deze leerlingen worden begeleid door de ICT-expert 

leerlingen uit groep 8B. Zowel de ICT-expertleerlingen, als de leerlingen 

die de lessen programmeren met Scratch hebben gevolgd, zijn zeer en-

thousiast. Ze hebben veel geleerd over het vooruitdenken en het denken 

in stappen.  

 

Komende periode zullen we de ICT-expertleerlingen gaan inzetten om aan 

de slag te gaan met programmeren met Scratch junior in de groepen 5 en 

6. Scratch junior werkt via een speciale app en is de simpele versie van 

Scratch.  

 

Het werken met de Bee-bot is voor de kerstvakantie gestart in groep 1/2A. 

Dit was zo’n groot succes dat we alle groepen 1/2 op dit moment kennis 

laten maken met programmeren met de Bee-bot. Deze activiteiten worden 

begeleid door enthousiast ICT-expertleerlingen uit groep 7B.  

 

Wij zijn erg trots op het feit dat wij onze ICT-expertleerlingen steeds meer 

in kunnen zetten voor begeleiding van andere kinderen op het gebied van 

digitalisering. We starten daarom in maart met de opleiding van nieuwe 

ICT-expertleerlingen uit de groepen 6. Na de voorjaarsvakantie krijgen de 

leerlingen in deze groepen een les over ICT van Roelf Wiersma van het 

HCO. Na deze les kunnen vijf leerlingen zich gaan specialiseren als ICT-

expertleerling. Zij zullen worden opgeleid door de reeds ervaren  

ICT-expertleerlingen. 

 

Op dit moment zijn we achter de schermen al gestart met de voorbereidin-

gen van de weken van de mediawijsheid. Deze vinden dit jaar plaats van 

maandag 8 mei tot en met vrijdag 19 mei. Op dinsdag 9 mei organiseren 

we weer een ouderavond, hierover volgt later meer informatie.  



 

 
Nieuws van TSO Waterland – februari 2017  

De tussenschoolse opvang is een moment van rust en ontspanning tussen 

de middag. Kinderen eten gezellig hun boterhammen en kunnen daarna een 

activiteit ondernemen. Het is fijn om even buiten te rennen, lekker even 

een frisse neus halen, om zo weer energie op te doen voor de rest van de 

schooldag. 

Het nieuwe jaar zijn we begonnen met een aantal leuke sport- en knutsel-

activiteiten. 

Elke week bieden we minstens één dag een afwisselende sportactiviteit aan.  

Van touwtrekken tot knotshockey. Alle kinderen mogen daar aan meedoen. 

Natuurlijk zijn er ook nog genoeg andere dingen te ondernemen. De kin-

deren kiezen vaak zelf hun activiteit. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen omtrent de TSO, dan hoor ik dat graag. 

U kunt contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 44 99 46 74 

(tussen 09.30 en 14.00 uur) of via email: tsowaterland@vlietkinderen.nl  

Met vriendelijke groet, 

 

Marina Steffens 

coördinator TSO Waterland 

 

De kinderen  trekken bij ons altijd aan het langste eind!  

  

Nieuws TSO Vlietkinderen  

mailto:tsowaterland@vlietkinderen.nl


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

 
 Maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie 

 Maandag 6 maart: start project Global Challenge 
 Vrijdag 10 maart: studiedag, alle leerlingen vrij 

 Maandag 20 maart: vergadering leerlingenraad 
 Vrijdag 24 maart: groepen 1/2 vrij 

 Maandag 27 maart: start week van het verkeer 
 Vrijdag 7 april: kijk middag project Global Challenge 

 Woensdag 12 april: Paasactiviteiten 
 Donderdag 13 april: studiedag, alle leerlingen vrij 

 Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 
 

 

 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 31 maart 2017 uit 

Belangrijke data komende periode 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen 1 februari zijn wij officieel gestart met het gebruik van 

“Mijnschoolinfo.nl”. Het systeem draait inmiddels een aantal we-

ken en wij zijn hier erg tevreden over. Zowel ouders als leerkrachten kunnen 

via dit systeem in een besloten omgeving en op een veilige manier met elkaar 

communiceren.  

 

Op dit moment zien we dat nog niet alle ouders de informatie in MSI compleet 

hebben ingevuld. We missen met name bij veel leerlingen nog de juiste tele-

foonnummers.  Het is belangrijk dat de telefoonnummers in MSI worden 

ingevuld zodat de leerkracht op ieder moment beschikt over het meest recen-

te  telefoonnummer. Dit kan hard nodig zijn in geval van nood. 

 

We zien veel leuke profielfoto’s van leerlingen voorbij komen in MSI wat het 

systeem erg persoonlijk maakt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Debby Sopacua en Wendelien Romijn 

Mijnschoolinfo 


