
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De Sint is weer in het land! De school is weer gezellig aange-

kleed door de OR en hulpouders. Heel erg bedankt daarvoor!  

 

Maandag 5 december zullen we de Sint en zijn Pieten weer har-

telijk ontvangen en gaan we er een leuke ochtend van maken!  

 

In de week van 12 november heb ik met een collega directeur 

van de Qindscholen een studiereis gemaakt naar Canada. Het 

land waar Michael Fullan die de bedenker van NPDL is, woont en 

werkt. Wij zijn daar begeleid door de mensen van NPDL Neder-

land (Turning Learning) en hebben een geweldig inspirerende en 

leerzame week gehad. De andere directeuren van Qind hebben 

deze reis vorig schooljaar gemaakt. Het mooie was dit school-

jaar dat ik de ontwikkeling daar kon vergelijken met die van 

ons. En wat zijn we al goed bezig! Het is van wezenlijk belang 

dat we doorgaan met het ontwikkelen van de 21-eeuwse vaar-

digheden bij al onze kinderen.  

 

Bij onze ouderavond in september waren er helaas maar weinig 

ouders aanwezig, maar degene die er wel waren, zijn ook over-

tuigd van de noodzaak ervan. Ik heb een basisschool en een 

middelbare school bezocht en veel nieuwe ideeën meegenomen 

die ik met ons team ga delen uiteraard. In ons plan dat we met 

ons vorige journaal hebben meegestuurd, kunt u lezen wat we 

dit schooljaar inzetten. Van woensdag tot en met vrijdag was er 

een groot congres (Quest 2016) in Toronto waar dieper leren 

werd gekoppeld aan digitalisering. Naast goede sprekers heb ik 

ook veel leerlingen mogen beluisteren. Wat kunnen kinderen 

toch veel en wat zijn ze al wijs! Het wordt tijd dat we goed naar 

hen gaan luisteren.  
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Vervolg nieuws van de directie 

Een heel mooi voorbeeld van NPDL is de First Lego League waarvan zater-

dag 26 november de presentatie is door een aantal 5/6-(junior league) en 

7/8-leerlingen van onze school. U bent van harte welkom die dag op de 

Haagse Hogeschool vanaf 10.00 uur. Hier komen skills als: robotica, con-

structie met Lego, samenwerken, kritisch denken, creativiteit en presente-

ren (communicatie) perfect bij elkaar. Ons volgende grote schoolproject is 

in maart (Global Challenge) waar weer alle leerlingen aan mee kunnen 

doen (zie plan en kalender). Ik heb geregeld dat onze bovenbouwleer-

lingen als zij dat willen met leerlingen in Canada kunnen skypen. Hoe leuk 

is dat! Voor meer informatie over NPDL raad ik u aan onze website van de 

Qindscholen te bezoeken (zie link website Waterland) en het volgende 

filmpje over 21-eeuwse vaardigheden te bekijken: https://youtu.be/

Bgafr6XV53A, heel verhelderend. Wij houden u op de hoogte! Bij het laat-

ste project over het thema van de kinderboekenweek was het geweldig om 

te zien hoeveel ouders en…..opa’s en oma’s belangstelling hebben ge-

toond! 

 

Ik hoop dat u een gezellige periode heeft met alle feestdagen en houd vast 

een plekje vrij in uw agenda voor de gezamenlijke kerstborrel tijdens het 

kerstdiner van de leerlingen!   

Vriendelijke groet, 

Sylvia van Straaten  

   

 

 

      

 

https://youtu.be/Bgafr6XV53A
https://youtu.be/Bgafr6XV53A
https://www.google.nl/url?url=https://www.pinterest.com/pin/253468285255075410/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwin7afd8rfQAhVHExoKHUVHB-Q4FBDBbgg8MBM&usg=AFQjCNEtSW6GQzcQGivFkwA7UVBwjtxW2Q


Mijnschoolinfo 
Met Mijnschoolinfo is het mogelijk om u gerichter via e-mail te informeren. U 

ontvangt via e-mail alleen die informatie (nieuwsbrieven, mededelingen en 
agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing is. Daarnaast is het mo-

gelijk om digitaal antwoordstrookjes in te vullen. U kunt zich inschrijven voor 
bijvoorbeeld de ouderavonden en u kunt uw eigen adresgegevens beheren. Via 

de “Mijnschoolinfo App” die voor tablet en smartphone, voor zowel Apple, 
Android als Windows, gratis te downloaden is, heeft u gemakkelijk toegang tot 

de informatie. 

Tijdens het rapport- of voortgangsgesprek heeft u van ons een brief ontvangen 

met hierin een uitgebreide instructie hoe u zichzelf als ouder/verzorger kunt 
aanmelden in Mijnschoolinfo.  

De komende maanden gebruiken wij om ons voor te bereiden op 
de start van MSI op onze school. U heeft tot eind december de tijd 

om u aan te melden bij MSI. Begin januari krijgt het team een uit-
gebreide instructie over het gebruik van MSI. Tegen die tijd laten 

wij u weten wanneer we officieel met de applicatie gaan werken.  

 

Bibliotheek Leidschenveen 
- Voorlezen en kleuren (3+): woensdag 2, 9 en 16 november 2016,  

  14:00 tot 14:30 uur 

- Medialab: Feit, fake of filter? Volop mogelijkheid om de digitale wereld te 

  verkennen. Ontdek het Green Screen; neem met een VR-bril een kijkje in de 
  virtuele wereld; kijk mee naar een korte film, gemaakt door scholieren; en   

  maak in de praktijk kennis met 3D-printen. Zaterdag 19 november 2016,  
  14:00 tot 16:00 uur 

- 'Piet op Pad!' Interactieve, muzikale meespeelvoorstelling voor kinderen van  
   3 -8 jaar. Woensdag 23 november 2016, 14:00 tot 14:45 uur 

-  Mediacafé: Virtual Reality Lezing en workshop door Robin de Lange over de    
   mogelijkheden en risico's van Virtual Reality. Woensdag 23 november 2016,  

   19:30 uur 

-  Biebbios voor kinderen: Film kijken in de bibliotheek. Natuurlijk met popcorn  

   en limonade. Voor kinderen van 9 - 12 jaar. Vrijdag 25 november 2016,  
   19:00 uur  

-  Voorlezen en knutselen (3 - 7 jaar) woensdag 30 november 2016, 

   14:00 tot 15:00 uur 



 

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

 
 Maandag 28 november: MR/OR vergadering: 19:30 uur 

 Vrijdag 2 december: groepen 1/2 vrij 
 Maandag 5 december: Sinterklaas, groepen 1 t/m 8 ‘s middags vrij 

 Vrijdag 16 december: groepen 1/2 vrij 
 Donderdag 22 december: kerstdiner 

 Vrijdag 23 december: groepen 1 t/m 8 ‘s middags vrij 
 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 

 

 
 
 

Het volgende Waterlandjournaal komt 

vrijdag 23 december uit 

Belangrijke data komende periode 

 

Maandag 5 december komen Sinterklaas en zijn pieten onze school weer 
bezoeken.  

 
De kinderen worden dit jaar om 8:00 uur op school verwacht en zullen 

om 8.10 uur met de leerkracht naar buiten gaan om Sinterklaas op te 
wachten. Wij verwachten dat Sinterklaas rond 8.15 uur zal arriveren. 

U kunt uiteraard komen kijken naar de aankomst van de Sint en zijn pie-
ten. Wij willen u vragen in het midden van het plein tussen de groene hek-

jes te gaan staan.  
 

Nadat de Sint is gearriveerd, zal in de school het feest verder gaan. 
Ook dit jaar komt de pietenband weer op school, zij gaan langs alle 

klassen en zullen de ochtend buiten op het schoolplein afsluiten. 
De kinderen gaan die dag alleen in de ochtend naar school. 

Het Sinterklaasfeest eindigt om 12.00 uur.  

Wij hopen op een leuke dag en wensen iedereen een heel gezellig 
Sinterklaasfeest toe! 

Sinterklaas 


