
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

We kijken terug op een wederom geslaagd Waterlandfeest met 

een zonnig thema en gelukkig werkte het weer mee! Het feest 

was uitstekend georganiseerd en bij deze bedank ik alle ouders, 

oud-leerlingen en het team voor de hulp, heel fijn!  

De leerlingen konden twee dagen extra uitrusten. Het team heeft 

die maandag een interessante studiedag gehad. Het was be-

stuursbreed georganiseerd. Zo’n 44 scholen van De Haagse 

Scholen deden mee. Je kon je als leerkracht van één van deze 

scholen inschrijven voor een workshop op een andere school. Er 

was keuze uit veel verschillende thema’s, voor elk wat wils. Deb-

by en ik hebben een workshop ‘Dalton 21ste eeuw’ bij ons op 

school gegeven. Na een dergelijke workshop had iedereen ook 

ingeschreven voor een interessante lezing. Er was keuze uit 5 

sprekers. Na deze lezingen kwamen de leerkrachten weer op 

school voor een gezamenlijke lunch en hebben we kort onze er-

varingen met elkaar uitgewisseld. Het blijkt inspirerend om eens 

op een andere school te zijn en daar weer wat van mee te ne-

men, waarmee je zelf aan de slag kunt. 

De directie heeft korte groepsbezoeken gedaan om te kijken hoe 

de sfeer in de groepen was en of alle leerlingen en leerkrachten 

weer lekker aan de slag waren. Wij waren erg blij met wat we za-

gen! In de meerderheid van de groepen heerst een goed pedago-

gisch klimaat, wordt gewenst gedrag positief benoemd en zie je 

dat de leerkrachten de verbinding zijn aangegaan met de leer-

lingen. Dit zorgt voor veiligheid en dat maakt dat elke leerling 

zich prettig genoeg voelt om goed te werken aan het werk dat 

gepland is, maar ook aan eigen doelen.   

U heeft inmiddels de mail ontvangen over de ouderbijdrage. Tot 

onze verrassing is er al op dezelfde dag door een aantal ouders 

gestort! Dat belooft wat.  

I N  D I T  

N U M M E R :  

Nieuws van de  

directie 

Vervolg 

nieuws van de 

directie 

Vlietkinderen 

MR 

Bibliotheek 

Leidschenveen 

ICT 

Belangrijke 

data 

 

Nieuws van de directie 

Waterlandjournaal 
Jaargang  4  nr.  2        30 september 2016 



Vervolg nieuws van de directie 

 

Wat zou het geweldig zijn als we dit schooljaar 100% scoren, dan kunnen 

we nog meer voor uw kind doen. U weet inmiddels dat het geld van de ou-

derbijdrage voor 100% aan de kinderen wordt uitgegeven. Maak indien 

nodig gebruik van de Ooievaarspas en de mogelijkheid in delen te betalen. 

Op woensdagavond 14 september was er een heel interessante avond voor 

ouders. Ook dit schooljaar waren er niet veel ouders die hier op afgeko-

men zijn. Maar met de ouders die er waren, hebben we mooie nagesprek-

ken gehad!  

Nog een paar weekjes tot de herfstvakantie. Een fijne onderbreking om 

weer even bij te komen. Maak er met uw kinderen een fijne week van. Als 

u niet op vakantie gaat, bedenk dan dat de bossen in Nederland in deze 

tijd op zijn mooist zijn. Kinderen vinden het heerlijk om met laarzen door 

het bos te banjeren en misschien wat mooie bladeren en eikeltjes te zoe-

ken voor een leuk herfststukje. Lekker ouwerwets maar niets mis mee, 

toch?  

 

Ik wens u een fijn weekend en alvast een gezellige vakantie! 

Vriendelijke groet, 

Sylvia van Straaten     



Vlietkinderen 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Deze week heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden over de tussenschoolse opvang  

met Vlietkinderen. Wij hebben gesproken met Marina Steffens, de tussenschoolse 

coördinator en met Chantal Roodakkers, clustermanager bij Vlietkinderen. 

De eerste ervaringen zijn zowel bij ons als bij Vlietkinderen positief. Met name het in 

twee groepen naar buiten gaan is prettig. Er is veel meer rust op het plein. Daar-

naast is de overblijf voor de kinderen op het plein actiever door het aanbod van 

spelmateriaal en het organiseren van buitenspeelactiviteiten.  

Vlietkinderen heeft nog wel van een aantal kinderen de inschrijving niet ontvangen 

terwijl de kinderen wel overblijven. Het is belangrijk dat als dat voor u geldt, u uw 

kind(eren) zo snel mogelijk inschrijft voor de tussenschoolse opvang.  

 

Half december vindt er weer een evaluatie plaats. In deze evaluatie wordt ook de 

ervaring van een aantal ouders meegenomen. 

Met vriendelijke groet, 

Sylvia van Straaten en Debby Sopacua 

MR 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Eind vorig schooljaar heeft de MR afscheid genomen van Saskia en vorige week don-

derdag hebben we Albertine bedankt voor haar rol in de MR. Wij willen hen bedanken 

voor alle bijdragen die zij hebben geleverd. Het afgelopen jaar hebben we met één 

extra ouder in de MR gewerkt, Daniël en Marjon deelden gezamenlijk één plek. Zo 

ontstond er een plek voor een ouder en hebben we een vacature in het Waterland-

journaal geplaatst om de oudergeleding van de MR ook dit jaar op volle sterkte te 

houden.  

 

Op onze vacature, die eind vorig schooljaar is gepubliceerd hebben 7 ouders gerea-

geerd. Daarvan hebben zich er, zoals u heeft kunnen lezen, 4 kandidaat gesteld. De 

uitslag van de verkiezing maakte duidelijk dat zowel Bas als Trisha als (bijna) gelijke 

winnaars zijn verkozen. Daarom hebben we binnen de MR besloten beide ouders te 

vragen zitting te nemen in de MR en omdat zij beiden hebben ingestemd, verwelko-

men wij zowel Bas als Trisha als nieuwe leden van de MR. Wij wensen jullie veel suc-

ces! 



Bibliotheek Leidschenveen 

 
Te doen in bibliotheek Leidschenveen 

  
Expositie Sharon Partoredjo 

Sharon Partoredjo laat in haar tweede expositie een grote verscheidenheid aan technieken en on-

derwerpen zien. za 1 oktober 2016 11:00 tot ma 31 oktober 2016 18:00  

Hebban Reading Challenge 2016 

Wilt u graag meer lezen, maar komt het er niet van? Doe mee met de Hebban Reading Challen-

ge en maak van 2016 het spannendste leesjaar ooit. Neemt u de uitdaging aan?  

za 1 oktober 2016 14:00 tot 16:00  

'Stamboom' 

In de Kinderboekenweek: een interactieve muzikale theatervoorstelling vol humor, muziek en 

spanning door Magali de Frémery en Nicky ten Bosch. Voor kinderen van 6 jaar en ouder. 

wo 5 oktober 2016 14:00 tot 15:00  

Voorleeslunch voor ouderen 

Lunchen en luisteren naar het Nationale Voorleeslunchverhaal van Jan Siebelink, voorgelezen 

door Frans de Leef. vr 7 oktober 2016 12:00 tot 14:00  

'De beste, geweldigste, meest fantastische opa's ter wereld' 

In de Kinderboekenweek leest opa Kos een leuk verhaal voor over geweldige opa's. Daarna 

knutselen, voor kinderen van 3 - 7 jaar. wo 12 oktober 2016 14:00 tot 15:00  

De rol van opa's en oma's in de opvoeding 

Koffieochtend over de rol van grootouders bij de opvoeding van uw kind(eren). 

do 13 oktober 2016 09:15 tot 11:00 

'Panama' 

Een beeldende, muzikale voorstelling geïnspireerd op het bekroonde kinderboek 'O wat mooi is 

Panama' van Janosch. Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. wo 19 oktober 2016 10:00 tot 10:30  

Voorlezen en kleuren (3+) 

wo 19 oktober 2016 14:00 tot 14:30  

'Er was weer ... Roodkapje' 

Een cabareteske en muzikale voorstelling over goedmaken, bang zijn en wolven. Voor kinderen 

van 6 t/m 12 jaar. do 20 oktober 2016 14:00 tot 14:35  

Peutertijd (2 - 4 jaar) 

wo 26 oktober 2016 10:00 tot 10:45  

Voorlezen en knutselen (3 - 7 jaar) 

wo 26 oktober 2016 14:00 tot 15:00  

Een bijzondere avond in het Gemeentemuseum 

Het Gemeentemuseum en de bibliotheken Leidschenveen en Ypenburg nodigen u uit voor een 

bijzondere beleving: we gaan ’s avonds het Gemeentemuseum in! 

Ontdek wat daar te beleven valt en kom met ons mee op: nwo 26 oktober 2016 17:30 tot 20:00 

  

De bussen vertrekken om 17:30 uur bij: 

-          Bibliotheek Leidschenveen, Emmy Belinfantedreef 7 

-          Watervogelstraat, ter hoogte van de IJsduikerstraat 

-          Bibliotheek Ypenburg, Schrabber 8 

-          Buurthuis Yp, Oeverwallaan 130        

Wilt u mee? Meld u dan aan bij de klantenservice van de bibliotheken Leidschenveen of Ypen-

burg. Dat kan ook telefonisch: 070 - 353 76 60 (bibliotheek Leidschenveen)  

https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=K0JBgJJQhVA0-WcVYaONBGizOFpGbeVK6KuUd254488yooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fExpositie-Sharon-Partoredjo.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=Et721cInDofEUog6Q2krQYwHIpcP-P5-O0Tl3OJq4wQyooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fHebban-Reading-Challenge-2016-6.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=lMOBKjyZf-WaYX-b0t5OqJe4O5J7bp0Gk1u6k-gfw-cyooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fStamboom.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=7uaCDK9R31xBf2xTADmQBdygMRshxbTN2jSe3VSDUNMyooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fVoorleeslunch-voor-ouderen.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=ipY4j5IaphBAHRQ1aYBQDU-91uE6prwvCnQpgIoPYXcyooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fDe-beste-geweldigste-meest-fantastische-opas-ter-wereld.ht
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=Jj72j8TEnq5RmOX2FeYKhPylLh2XeHiBpPvMiKWL_xgyooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fDe-rol-van-opas-en-omas-in-de-opvoeding.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=AdfSN-H-3hajn6V3kAGMhljTgUQ9RvEzS0ZsMz2e8kIyooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fPanama-1.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=Uvvuqs-xffQlzDnJN3hFqsJbTCgq-jUP6b9_q68Y41Iyooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fEr-was-weer-...-Roodkapje-2.htm
https://webmail.dehaagsescholen.nl/owa/Waterland.Journaal@obswaterland.nl/redir.aspx?C=ZyNFsRiFrjpZOL4T8UldBHnaVB7Koc4dFAWFw--VBCQyooupy-bTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bibliotheekdenhaag.nl%2fArtikelen%2fEen-bijzondere-avond-in-het-Gemeentemuseum.htm


 
 

Hieronder geven we de belangrijke data voor de komende peri-
ode weer.  

 
 Woensdag 5 oktober: start kinderboekenweek 

 Vrijdag 7 oktober: studiedag, alle kinderen vrij 
 Woensdag 12 oktober: juffendag groep 1/2 

 Vrijdag 14 oktober: afsluiting kinderboekenweek 
 Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober: herfstvakantie 

 Dinsdag 25 oktober: MR/OR vergadering: 19:30 uur 
 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 

 Het volgende Waterlandjournaal komt 

vrijdag 28 oktober uit 

Belangrijke data komende periode 

 
Op vrijdag 14 oktober a.s. zullen de leerlingen van 
groep 8 meedoen aan een wereldrecordpoging programmeren. Vanuit de 

organisatie Codeuur wordt er door ICT’ers en vrijwilligers aan 10.000 kin-
deren in Nederland tegelijkertijd programmeerles gegeven. 

Leren programmeren is een belangrijk aspect binnen onze digitale wereld.  
De Stichting CodeUur wil kinderen van de basisschool digitaal vaardig ma-

ken door ze te leren programmeren. Programmeren zorgt ervoor dat kin-

deren creatief en logisch leren denken. Het stimuleert  kinderen om na te 
denken over de ‘achterkant‘ van de apparaten die zij dagelijks gebruiken. 

Tijdens de workshop ontdekken de leerlingen ook hun digitale talenten. 

Tijdens de workshop mogen de leerlingen van groep 8 eventueel ook ge-

bruik maken van hun eigen laptop, het zo genoemde “Bring your own de-
vice”.  

Om het wereldrecord te kunnen laten gelden, wordt er na afloop van de 
workshop programmeren een groepsfoto van de leerlingen gemaakt. Deze 

foto wordt geüpload naar de website: www.codeuur.nl 

ICT 

http://www.codeuur.nl/wat-wij-doen

