
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Het is weer even wennen aan de kou en regen, want we zijn de 

laatste maanden flink verwend geweest met het mooie najaars-

weer. Deze tijd heeft ook wel wat. Thuis lekker gezellig de ver-

warming en de kaarsjes aan en ………de feestdagen komen er 

weer aan. De ouderraad is al met de verschillende werkgroepen 

vanuit de school bezig met de voorbereiding hiervoor.  

In de herfstvakantie ben ik met een aantal collega’s naar de 

ESHA geweest in Maastricht. Een congres van meerdere dagen 

voor Europese schoolleiders. Zoals u weet zijn wij nu voor het 

derde schooljaar aangesloten bij een project genaamd NPDL 

(New Pedagogies for Deep Learning) en vanuit deze geleding 

hebben wij de uitnodiging gekregen. De vrijdag stond in het te-

ken van de ontwikkeling van dit project op de verschillende 

scholen. Michael Fullan, de goeroe achter NPDL, was uit Canada 

over om lezingen te geven en met ons in gesprek te gaan over 

hoe het op de scholen lukt. Het is wellicht voor u interessant 

hem een keer op Google op te zoeken en zijn visie op onderwijs 

te lezen. 

Wat gaat u hiervan dit schooljaar op onze school zien? Voor dit 

project hebben wij als school naast (of met) het jaarplan ook 

een zogenaamd skinnyplan gemaakt waarin we de voortgang 

van de ontwikkelingen op het gebied van de 21-eeuwse vaardig-

heden in de school omschrijven. Wij voegen dit plan bij dit Wa-

terlandjournaal. Mocht u als ouder de behoefte voelen om bij 

één van deze projecten te helpen, een gastles te geven of een 

leuk idee met ons te delen, horen wij dit heel graag. Ouderbe-

trokkenheid is een van de speerpunten dit schooljaar en de ja-

ren erna.  
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Vervolg nieuws van de directie 

 

      

Vanuit de directie heten wij de twee nieuwe MR-leden vanuit de ouder  

hartelijk welkom: Bas Hania en Trisha Abhelakh. Ook de ouders die niet 

gekozen zijn deze keer bedank ik voor hun interesse. We hebben afscheid 

genomen van Albertine van der Wal, die een aantal jaren actief voor de 

MR is geweest en dit op een fijne en betrokken manier heeft gedaan. Be-

dankt Albertine voor jouw bijdrage. De MR houdt ons scherp in onze be-

slissingen en kan goed als klankbord fungeren omdat zij de mensen zijn 

‘op de vloer’ die werkelijk de gevolgen van een besluit ondervinden. U 

kunt via hen zaken inbrengen die u als ouder belangrijk vindt. 

Ik wens u een heel fijn weekend toe! 

Met vriendelijke groet, 

Sylvia van Straaten 



Vervolg nieuws van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Vanuit de MR krijgen wij signalen (en ook daarbuiten) dat er wat onrust is 

over hoe school omgaat met kinderen of groepen waar het gedrag een 

probleem wordt. Bijna elk schooljaar is er wel een groep (of meerdere) 

waar wij een vaak kleine) interventie doen om bijvoorbeeld de veiligheid, 

verbondenheid en rust weer in de groep terug te krijgen. Dit doen we 

meestal in samenwerking met ‘Gouden stappen’ waar Dorinda Thostrup (al 

een bekende bij veel ouders en kinderen) een aantal keren met de leer-

kracht en kinderen aan de slag gaat. Zij doet ook het project ‘Lekker in je 

vel’ in de groepen 8.  

Daarnaast zijn er natuurlijk ook individuele trajecten met leerlingen die 

een ernstig leerprobleem en/of gedragsprobleem hebben. Met ‘ernstig’ be-

doel ik dat onze school op dat moment niet de middelen en menskracht 

heeft die voldoet aan de begeleiding en/of onderwijsbehoeften van de be-

treffende leerling. Met deze problematieken dient zorgvuldig en vertrouwe-

lijk omgegaan te worden. Vandaar dat niet iedereen in de groep op de 

hoogte is wat wij met een bepaalde leerling en zijn/haar ouders achter de 

schermen met behulp van verschillende deskundigen bespreken. I.v.m. de 

privacy van deze leerlingen kunnen wij daar ook niet altijd openheid van 

zaken over geven. Ik kan me voorstellen dat het dan lijkt ‘dat de school er 

niets aan doet’ of ‘de school het uit de hand laat lopen’. Ik kan u verzeke-

ren (en dat kregen wij afgelopen mei ook van de inspecteur terug) dat wij 

er altijd bovenop zitten en doorpakken als er zaken uit de hand dreigen te 

lopen. Dergelijke excessen zijn zelden aan de hand of worden in de mees-

te gevallen in goed overleg met de betreffende ouders opgelost. Soms 

heeft het door omstandigheden wat langer nodig dan wenselijk is, maar 

ook daar worden op den duur knopen doorgehakt als het in het belang is 

van de veiligheid van de kinderen en de ouders die het betreft.  

Mocht u na het lezen van dit stukje toch nog vragen hebben, hoor ik dit 

graag. U kunt ons (directie/IB) aanspreken of een mail met een voorstel 

voor een afspraak sturen. Het is lastig voor ons onzekerheden weg te ne-

men als deze op het schoolplein of via social media gedeeld worden en niet 

met ons. Ik hoop echter dat dit voor u nu voldoende is qua informatie en 

wellicht ter geruststelling. 



Nieuws van de penningmeester 

 

In deze bijdrage voor het Waterlandjournaal licht ik kort het resultaat van 
vorig schooljaar toe. Als er vragen zijn, laat het even weten via de directie. 

Ook geef ik zoals gebruikelijk een tussenstand van de betaalde ouderbijdra-
ge van dit schooljaar. 

 
Resultaat vorig schooljaar 

Vorig schooljaar is 74% van de ouderbijdrage geïnd. Dat is  evenveel als 
het schooljaar 2014-2015. Overall gezien hebben de diverse werkgroepen 

zich aan de begroting gehouden. Het Sinterklaasfeest was een uitzonde-
ring. Dit komt door de keuze van de ouderraad om voor de kinderen meer 

duurzame cadeautjes te kopen. Vooraf is dit met mij als penningmeester 
afgestemd. 

 
Het schooljaar 2015-2016 sluit af met een klein negatief resultaat (150 eu-

ro, dat is minder dan begroot). Dit kan gecompenseerd worden met de re-

serve.    

 

Financieel dit schooljaar 

Het is al weer eind oktober en het schooljaar is al goed begonnen met een 

geweldige opening en een spetterend Waterlandfeest. De brieven met het 
verzoek om de ouderbijdrage te betalen of de Ooievaarspas te laten scan-

nen op school, zijn ook weer verstuurd. 

 

Graag wil ik, namens de ouderraad, iedereen bedanken die al de bijdrage 
heeft betaald en zeker ook degenen die meer hebben bijgedragen dan de 

40 euro. We kunnen daar weer mooie dingen mee doen voor de kinderen! 
Hartelijk dank! 

 

Met een aantal leden van de ouderraad heb ik de begroting voor dit school-

jaar doorgenomen en aanpassingen en/of vernieuwingen hebben we ge-

deeld. 

 

Tussenstand 

Tot nu toe is circa 30% van de ouderbijdrage betaald.  

   



Vervolg nieuws van de penningmeester 

 

Hieronder volgt een grafiek met een uitsplitsing van de betaalde ouderbij-
drage per groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor degenen die de brief voor het betalen van de ouderbijdrage niet meer 

paraat hebben, volgen hieronder nog even de gegevens.  
 

Ouders met kinderen met een Ooievaarspas kunnen die 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 Waterland te Den Haag 

o.v.v. de naam van uw kind(eren). 



Nieuws uit de OR 

Naast het nieuws vanuit onze penningmeester over de ouderbijdrage, is er 

nog meer nieuws te melden vanuit de OR.  

Graag willen wij nog even terugkijken op de afgelopen periode:  

 Vanuit de OR hebben we een popcornmachine aangeschaft zodat we 

deze niet meer hoeven te huren voor schoolactiviteiten.  

 De muziekinstallatie van de school is in de zomervakantie opgeknapt 

door de OR.  

 OR lid Mirjem Azouagh is in augustus bevallen van een gezonde zoon 

genaamd Sami!  

 Het Waterlandfeest is ook al weer voorbij en was gezellig. Bedankt 

voor alle hulp!  

 

Komende activiteiten & Hulpouders  

Met Sinterklaas en de Kerst in het vooruitzicht, komt er weer een drukke 
periode aan voor de OR. In deze periode zijn er een paar momenten waar-

bij we de hulp van ouders nodig hebben:  

 11-nov ochtend: Versieren Sinterklaas 

 5-dec middag: Opruimen Sinterklaas 

 9-dec ochtend: Versieren Kerst 

 23-dec middag: Opruimen Kerst 

Als u ons wilt komen helpen dan horen we dat graag. We hebben een digi-

taal informatieformulier gemaakt waarmee u zichzelf kunt aanmelden voor 
bovenstaande activiteiten of als u op andere momenten bereid bent om ons 

te helpen: http://bit.ly/or-waterland-meehelpen  

Op deze manier hopen we een groepje ouders om ons heen te verzamelen 

die we kunnen inschakelen als we extra handjes nodig hebben.  

 

Samenstelling OR  
Op dit moment bestaat de OR nog uit 6 leden. Dit is niet veel voor de 

grootte van onze school en we zijn dus op zoek naar nieuwe enthousiaste 
ouders die het leuk vinden om bij de OR te komen. Ook vaders zijn van 

harte welkom!  

Als u geïnteresseerd bent en meer wilt weten, horen we het graag. U kunt 
ons persoonlijk aanspreken of mailen naar OR@obswaterland.nl. 

 
U bent ook altijd welkom om een keer bij een OR-vergadering aan te slui-

ten: de volgende OR vergadering staat gepland op maandag 28 novem-
ber 2016 om 19.30 uur.  

 
Namens de Ouderraad, Lucien de Gouw (secretaris)  

http://bit.ly/or-waterland-meehelpen
mailto:OR@obswaterland.nl


Leerlingenraad 

 

Op het bord in de hal van Eendenplein 1, kunt u zien wie er in de leerlin-
genraad zitten en stellen we onszelf aan u voor.  

Vergadering 
Elke maand op een maandag hebben we een vergadering. We blijven dan 

op school tussen de middag, eten met elkaar en gaan dan vergaderen. In 
de vergadering bespreken we de plannen die we kunnen uitwerken. 

 

Memo’s bespreken 

Als we een idee hebben besproken in de vergadering van de leerlingenraad 
en we hebben het met z’n allen goedgekeurd, dan gaan we daarmee ver-

der. Na elke vergadering krijgen we een memo met de punten die we aan 
onze klas moeten vertellen. We vragen een moment aan de juf om wat er 

in het memo staat in de klas toe te lichten. We lichten niet alleen onze ei-
gen groep in maar ook de groepen 1/2, 3 en 4. De indeling wie welke groep 

inlicht, hebben we aan het begin van het jaar gemaakt. 

Ideeënbus 
Elk kind mag ideeën voor de leerlingenraad in de ideeënbus doen. 

Tijdens elke vergadering legen we de ideeënbus. We lezen de ideeën en we 
geven onze mening er over. Dan gaan we naar diegene toe die het briefje 

heeft geschreven en zeggen we of we het wel of niet kunnen gebruiken. En 
dan schrijft Vinanda dat op. 

Onze grote ideeën 

Namens de leerlingenraad zijn er uit de ideeënbus voor dit schooljaar  
3 ideeën gekozen, dat zijn: een nieuwsbrief voor kinderen, schoolteams 

voor de groepen 3 t/m 7 en het technieklokaal vaker gebruiken. Dat waren 
de ideeën die we dit jaar verder uit gaan werken maar natuurlijk ook nog 

andere ideeën.       

Papierbakken 
De groepen 1 t/m 8 hebben een papierbak. Dat is voor papier dat niet meer 

gebruikt kan worden en dat dan vervolgens wordt gerecycled. 2x in de 
week wordt de papierbak opgehaald. Dat papierkomt dan in de groene con-

tainer. 

Rondleidingen 
Op de kennismakingsochtenden komen er mensen die de school willen be-

kijken. De rondleidingen worden gegeven door kinderen van de leerlingen-
raad. De leerlingenraad vertelt dan alles over de school. 

 



Vervolg Leerlingenraad 
Fietsplan 

Na elke vakantie hebben we het fietsplan. Dan staan we met een groene duim, 
misschien kent u die wel. Als je loopt met je fiets aan je hand, dan krijg je de 

duim omhoog en als je dat niet doet dan krijg je geen groene duim. 

Met vriendelijke groet, 

Robin, Neil, Eva, Ilyas, Rudra, Hélène, Jesse en Vinanda 

 

Vergroening schoolplein 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Het is al weer een tijd geleden dat u iets heeft kunnen lezen over de ver-

groening van ons schoolplein. In de tussentijd heeft de werkgroep, bestaan-
de uit ouders en directie van Daltonbasisschool Waterland en RKBS De Wal-

vis echter niet stil gezeten. Om ruimte te hebben voor meer groen, zullen 
de fietsnietjes van het plein moeten verdwijnen. Van Dunea, Hoogheem-

raadschap Delfland en de Gemeente Den Haag hebben we aan het eind van 
vorig schooljaar toestemming gekregen om op de middenstrook van het 

plein fietskoffers te plaatsen. Hierna is de werkgroep doorgegaan met de 
uitwerking van de plannen. Dit heeft geleid tot een definitief ontwerp van 

een groen schoolplein waarin naast diverse groene elementen ook twee am-
fitheaters komen te staan die kunnen dienen als leslocatie. Er zal gewerkt 

worden met zo veel mogelijk natuurlijke materialen. Inmiddels zijn de plan-
nen ingediend bij Fonds 1818 en hebben beide scholen de subsidie gekre-

gen om de plannen te realiseren.  

 
Als alles meezit worden de fietskoffers in de week van 14 november op de 

kopse kanten van het plein geplaatst. In de voorjaarsvakantie starten bij 
goed weer de werkzaamheden voor de groene delen van het schoolplein. 

Dan zal ook een haag om de fietskoffers en de kleuterpleinen worden ge-
plant zodat de middenstrook en de kleuterpleinen een groenere aanblik krij-

gen. Plannen voor een verdere vergroening en herinrichting van ons kleu-
terplein worden nog gemaakt. 

Wij zijn blij dat het groene schoolplein dit schooljaar gerealiseerd gaat wor-

den en houden u op de hoogte van de voortgang. 

 

Met vriendelijke groet,  

Debby Sopacua 



Partou kinderopvang 

Voorschoolse Opvang bij Partou Eendenplein 

Sinds dit nieuwe schooljaar is de Voorschoolse Opvang (VSO) van Partou 

Eendenplein ook op woensdag geopend en dus alle dagen van de week geo-

pend. Wilt u eerder naar uw werk kunnen vertrekken en/of voor de files uit 

kunnen rijden, dan kunt u vanaf 7.30 uur uw kind naar de VSO van Partou 

Eendenplein brengen. Uw kind kan nog even gezellig bij ons spelen, totdat 

wij tussen 8.15 en 8.30 uur de kinderen naar hun groep brengen. U kunt 

dit contractueel regelen voor één of meerdere dagen per week, maar ook 

incidenteel zijn de kinderen bij ons welkom. Dit geldt ook voor de kinderen 

die geen naschoolse opvang bij ons afnemen. 

Partou biedt Buitenschoolse Opvang aan, waarbij plezier voorop staat, zo-

dat de kinderen voor en na schooltijd een leuke tijd beleven. U kunt daarbij 

de keuze maken of u wel of geen vakantie opvang wenst of gedeeltelijk. Ui-

teraard zijn wij ook tijdens studiedagen geopend, is er de mogelijkheid voor 

een flexibel contract en kunt u dagen ruilen bij ons. Aangezien Partou Een-

denplein in Daltonbasisschool Waterland is gevestigd, is het een vertrouwde 

omgeving voor uw kind. 

Voor meer informatie over onze opvang: www.partou.nl. U bent uiteraard 

ook van harte welkom voor een rondleiding, waarbij wij u graag persoonlijk 

informeren en u de sfeer kunt proeven. U kunt zich vrijblijvend aanmelden 

via de website of door contact op te nemen met de locatie: 

Partou Eendenplein 4: 070-444 5022 of eendenplein@partou.nl, manager 

Lian Kootstra. 

  

 



 
 

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

 

 Vrijdag 4 november: groepen 1/2 vrij 
 Vrijdag 11 november: nationaal schoolontbijt 

 Vrijdag 18 november: groepen 1/2 vrij 
 Dinsdag 22 november: rapportgesprekken groep 1/2, voortgangsge-

sprekken groep 3 t/m 7, 15:30-20:30 uur 
 Woensdag 23 november: rapportgesprekken groep 1/2, voortgangsge-

sprekken groep 3 t/m 7, 13:00-17:00 uur 
 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 

 

 
 Het volgende Waterlandjournaal komt 

vrijdag 25 november uit 

Belangrijke data komende periode 

 
Zoals u in het vorige Waterlandjournaal heeft kunnen lezen, hebben de 
groepen 8 van onze school op vrijdag 14 oktober meegedaan met het we-

reldrecord programmeren georganiseerd door Codeuur. Tijdens dit wereld-
record hebben 11.368 kinderen uit groep 7 en 8 uit het hele land het we-

reldrecord programmeren verbeterd. Het vorige record van kinderen die 
tegelijkertijd programmeerles kregen, was met 9.782 kinderen in Australi-

sche handen.  

In de week van 18 t/m 25 november vindt de nationale week van de  
mediawijsheid plaats. Het thema van dit jaar is: Feit, fake of filter: Hoe 

word jij beïnvloed? Voor meer informatie: 
www.weekvandemediawijsheid.nl of www.mijnkindonline.nl 

Wij op Waterland besteden tijdens deze week van de mediawijsheid geen 

aandacht hieraan maar net zoals voorgaande jaren organiseren we voor 
de kinderen een “week van de Mediawijsheid”  in de eerste twee weken na 

de meivakantie.  

ICT 

http://www.weekvandemediawijsheid.nl
http://www.mijnkindonline.nl


Bijlage 1 

 

 


