
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

ICT 

Als ik door de school loop, zie ik steeds meer leerlingen aan de 

slag met tablets en andere digitale middelen. Om een voorbeeld 

te geven: op een dag als gisteren zie ik op het bord in de hal 

een QR-code hangen waarop u kunt klikken om een mooi filmpje 

te zien. Ik word door meester Falco geroepen om even bij zijn 

les aan groep 6 met tablets te komen kijken. De leerlingen ma-

ken een mindmap met de tablet over een les Nieuwsbegrip. Su-

perleuk om te zien. En om 14.15 uur was de les programmeren 

voor een aantal leerlingen van groep 4. Dit laatste is een pilot 

om te kijken wat deze leeftijdsgroep aankan en wat wij daar 

voor meer (of alle?) kinderen mee kunnen in de toekomst.  

 

Digitalisering en wetenschap en techniek zijn niet meer weg te 

denken in deze maatschappij. Met de werkgroep digitalisering 

van Qind ben ik een week geleden naar Microsoft geweest om 

kennis te maken met Office 365. Een systeem dat De Haagse 

Scholen gaat implementeren op de scholen. Dit systeem biedt 

weer veel meer mogelijkheden op digitaal gebied. We houden u 

op de hoogte. 

 

Ouderbijdrage 

Verderop in dit Waterlandjournaal kunt u lezen hoe het staat 

met het innen van de ouderbijdrage. Het vordert gestaag. Mag 

ik u er weer op attent maken dat we uitsluitend leuke en fijne 

dingen voor (uw) kinderen doen hiervan? Dus als u het vergeten 

bent: alstublieft, in het belang van de kinderen graag storten. 
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Vervolg nieuws van de directie 

Vervangingen 

Het is op dit moment erg lastig om vervangingen te regelen bij ziekte en 

bijvoorbeeld een verlof (zwangerschap, ouderschap). Ook het vervullen 

van een vacature gaat moeizaam. Wij werken samen met de invalpoule 

van De Haagse Scholen en als zij niet kunnen leveren met drie gespeciali-

seerde uitzendbureaus. Er zijn door veel ziekte op andere scholen en het 

groeiend tekort aan leerkrachten op de markt bijna geen mensen beschik-

baar. Tot nu toe hebben we het aardig kunnen oplossen. Wij hebben ge-

lukkig inmiddels twee vacatures tot de zomervakantie ingevuld. De betref-

fende ouders/kinderen zijn op de hoogte. Ik weet dat u begrip heeft voor 

het feit dat het niet altijd lukt en we intern een en ander moeten oplossen 

(ambulante medewerkers of verdelen) en daar wil ik u namens het team 

voor bedanken. U weet dat we er alles aan doen, dus wij voelen ons daar-

om gewaardeerd. Ook bedank ik mijn teamleden voor de flexibele houding 

en aanpassingen als deze nodig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u een heel fijn en gezellig weekend! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Sylvia van Straaten 

 



Nieuws vanuit de OR 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We zijn halverwege het schooljaar en 51% van de ouderbijdrage is ont-

vangen; op naar de tweede helft! We zijn er nog niet en de schoolreisjes, 

het paasactiviteiten en Koningsdag staan weer voor de deur. 

 

Hieronder vindt u weer het overzicht van de betaalde ouderbijdrage per 

groep. 

 

 

 

 

 

 



Nieuws vanuit de OR  

 

Als u nog niet heeft betaald en de gegevens niet meer paraat heeft, volgen  

ze hieronder.  

 

 

 

Ouders met kinderen met een Ooievaarspas, kunnen de Ooievaarspas op 

donderdag of vrijdag laten scannen bij Mirjam Vieveen. 

 

Hartelijk dank alvast voor het overmaken! 

 

Antoinette de Graaf-Driesen (penningmeester) 

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016/2017 bedraagt € 40,00 per 
kind.  

Als u een hoger bedrag wilt en kunt overmaken, dan waarderen wij dat 
zeer!  

 
Wilt u de ouderbijdrage graag overmaken op bankrekeningnummer  

NL62 INGB 067 67 52 578 ten name van de ouderraad OBS Water-

land te Den Haag o.v.v. de naam van uw kind(eren). 

 



Nieuws vanuit de MR 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Inmiddels heeft de MR dit schooljaar alweer vier officiële vergaderingen 

achter de rug. Met nog vier vergaderingen in het verschiet zijn er nog vol-

doende speerpunten waarop wij ons kunnen richten.  

 

De onderwerpen die wij bespreken krijgen wij aangeleverd van de ouders, 

de directie of zijn jaarlijks terugkerende onderwerpen. Enkele onderwerpen 

die dit schooljaar in de vergaderingen aan bod zijn gekomen zijn bijvoor-

beeld: de evaluatie van de tussenschoolse opvang, de invoering van mijn-

schoolinfo en de herinrichting van het schoolplein. Daarnaast hebben wij 

ook het inspectieverslag, de schoolgids en de begroting besproken en goed-

gekeurd. Op de website, onder het kopje medezeggenschapsraad, publice-

ren wij de agendapunten en notulen van de vergaderingen. U blijft op deze 

manier altijd op de hoogte van hetgeen in de MR-vergaderingen wordt be-

sproken. 

 

Komende tijd gaan wij ons richten op het samenstellen van een gedrags-

protocol. Het protocol heeft als doel een veilig en respectvol klimaat te  

creëren voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Tevens gaan wij  

brainstormen op welke wijze wij de verkeersveiligheid rondom de school 

kunnen vergroten. Naast voornoemde punten zijn er nog diverse andere 

onderwerpen die in de komende vergaderingen aan bod zullen komen. 

Kortom, essentiële en nuttige onderwerpen die wij met de uiterste zorg zul-

len oppakken. 

 

Mocht u kwesties of ideeën hebben die u onder de aandacht van de MR wilt 

brengen, dan kunt u de MR-leden rechtstreeks benaderen of een e-mail 

sturen naar MR@obswaterland.nl. 



 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De weersomstandigheden zijn de afgelopen weken helaas nog niet goed ge-

noeg geweest om de coating op de grond rondom de spelpilaren aan te 

brengen. Gelukkig kunnen de kinderen zonder deze coating ook goed met 

het spel spelen. Er is in januari al bijna honderd uur mee gespeeld tijdens 

de pauzes en na schooltijd. 

 

De leden van de leerlingenraad gaven tijdens een vergadering aan dat het 

fijn zou zijn als elke groep tijdens de pauze een eigen spelmoment heeft. 

Daarnaast vinden zij het belangrijk dat alle leerlingen weten welke spellen 

er gespeeld kunnen worden en dat er regels zijn die de kinderen helpen om 

het spel op een leuke en veilige manier te spelen.  

 

Zij hebben inmiddels regels opgesteld en een speelrooster gemaakt en deze 

in alle groepen besproken en uitgedeeld.  

 

De spellen die gepeeld kunnen worden zijn: 

 

Tag 

Abc 

Quest 

Runner 

Dizzy 

Matty 

Memory 

Switch 

De spellen Tag, ABC en Quest worden op dit moment het meest gespeeld. 

Meer informatie over de Quest-memo kunt u vinden op http://www.yalp.nl/

memo. 

 

Wij wensen iedereen nog veel speelplezier! 

 

 

Quest-memo 



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

 
 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 
 Maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie 

 Maandag 6 maart: start project Global Challenge 
 Vrijdag 10 maart: groepen 1/2 vrij 

 
 

 

 
Het volgende Waterlandjournaal komt 

vrijdag 24 februari uit 

Belangrijke data komende periode 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op 1 februari is het zover! Onze communicatie met u gaat dan verlopen via 

Mijnschoolinfo. Wij zijn blij dat bijna alle ouders een account hebben aange-

maakt. 

 

Mocht u er nog niet toe gekomen zijn om een account aan te maken, ver-

zoeken wij u dit vóór 1 februari alsnog te doen. U blijft dan op een handige 

manier op de hoogte van alle informatie over onze school en uw kinderen.  

 

Mocht u hulp nodig hebben bij het aanmaken van uw account bij MSI en het 

koppelen van uw kind(eren)? Wij helpen u graag. Wij zijn de komende dagen 

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

 

Met vriendelijke groet,  

Wendelien Romijn en Debby Sopacua 

Mijnschoolinfo 


