
I N  D I T  

N U M M E R :  

Nieuws van de  

directie 

Vervolg nieuws 

van de directie 

Nieuws van de 

penningmeester 

ICT uitnodiging 

Geboren 

Belangrijke data 

Nieuws van de directie 

Waterlandjournaal 
Jaargang  4  nr.  8        31 maart 2017 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De lente is begonnen! Wat merk je dat toch altijd aan je eigen hu-

meur, maar ook aan dat van anderen. We zien weer meer vrolijke 

mensen in en om de school. Of komt dit ook door de prachtige 

groene perken die zijn aangelegd op ons schoolplein. Het gaat er 

echt op lijken.  

 

De laatste maand zijn er veel sportieve evenementen geweest: de 

CPC waar veel kinderen aan hebben meegedaan (en wellicht ou-

ders), het voetbaltoernooi van groep 8 jongens (tweede geworden!) 

en het schaaktoernooi waar wel drie prijzen zijn weggesleept. Mis-

schien ben ik nog wat vergeten, maar ik wil alleen zeggen dat het 

fijn is dat onze leerlingen meedoen met dit soort activiteiten. En 

dank aan de ouders die dan helpen! 

 

Ik maak me zorgen om de ouderraad die langzaam leegloopt. Alle-

maal mensen die het een aantal jaren gedaan hebben en met een 

zeer begrijpelijke reden ook weer gestopt zijn. Dat maakt dat er nu 

nog vier ouders in de ouderraad zitten. Dat is krap. We zullen per 

festiviteit ouders benaderen en inschakelen, maar het zou heel fijn 

zijn als er minimaal twee ouders vast bijkomen in de ouderraad. Als 

u interesse heeft, kunt u zich aanmelden bij de directie: direc-

tie@obswaterland.nl 

 

Het project ‘Global Challenge’ met het thema ‘Holland’ verloopt 

goed. Er zijn ontzettend goede dingen te zien in de school (en via 

social media). Bij de technieklessen worden mooie voorwerpen ge-

maakt, compliment aan de leerkrachten voor wie dit vak ook nieuw 

is en waar ze zich goed voor moeten voorbereiden. Er wordt ook 

veel groepsdoorbroken gewerkt, dit bevordert de samenwerking 

tussen de kinderen van verschillende groepen. Nieuwsgierig gewor-

den? Kom vrijdag 7 april naar de kijkmiddag! Een aparte uitnodiging 

volgt. 
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Vervolg nieuws van de directie 

 

 

 

De open dag van 22 maart is leuk bezocht. Er waren een aantal nieuwe 

ouders die onze school kwamen bezoeken. De leerlingen van de leerlin-

genraad hebben samen met leerlingen uit de groepen 3 en 4 deze ouders 

weer prima rondgeleid. Zelfs in het Engels! U was ook uitgenodigd om de-

ze ochtend eens te kijken in de groep van uw kind. Daar hebben niet veel 

ouders gebruik van gemaakt. Ik begreep van de ouders die er wel waren 

dat het niet heel duidelijk was dat dit kon. We zullen dit de volgende keer 

nog uitgebreider aankondigen. Wellicht dat we dit schooljaar nog een keer 

een moment organiseren. Houdt u goed de MSI berichten en de website in 

de gaten! 

Ik hoop dat u in uw vrije tijd met de kinderen geniet van het mooie weer 
en het gezellige schoolplein en wens u vast een heel fijn weekend toe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Sylvia van Straaten 

 

 

 

 



Nieuws van de penningmeester 

Het schooljaar is al weer over de helft heen. Helaas zijn nog niet alle ou-
derbijdragen binnen. Er is nu 65% van de ouderbijdragen betaald.  

Dank alle mensen die al hebben betaald, maar voor wie dat nog niet heeft 
gedaan, hierbij toch nog een oproep. Er staan veel leuke activiteiten voor 
de deur, maar dan moeten er wel voldoende ouderbijdragen betaald zijn. 

 
Hieronder vindt u weer het overzicht van de betaalde ouderbijdrage per 
groep. 

 

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

De ouders met kinderen met een Ooievaarspas kunnen de Ooievaarspas 
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. 



Uitnodiging ouderavond ICT 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Ook dit jaar vinden bij ons op school weer de “weken van de mediawijs-

heid” plaats. Voor de leerlingen staan deze weken in het teken van omgaan 

met digitalisering. De leerlingen maken kennis met allerlei vormen van  

digitalisering. Zo zijn wij op school al enige tijd bezig met programmeren 

met de leerlingen, maar zal ook het zoeken op internet aan de leerlingen 

aangeboden worden. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan de 

omgangsvormen op social-media. Hierover maken we in de groepen  

duidelijke afspraken.  

 

Voor ouders blijft mediawijsheid en omgang met social-media ook altijd een 

veelbesproken onderwerp. Om deze reden organiseren we tijdens onze we-

ken van de mediawijsheid een ouderavond mediawijsheid. U bent van harte 

welkom op:  

dinsdagavond 9 mei van 19:30-21:00 uur 

 

Tijdens deze avond is er een belangrijke rol weggelegd voor onze “ICT-

expert leerlingen”. Zij zullen u het eerste deel van de avond informeren 

over programmeren op Waterland. Daarna zal Roelf Wiersma van het HCO 

(Haags Centrum voor Onderwijsadvies) u meenemen in de hedendaagse 

ontwikkelingen op het gebied van social-media en digitalisering.  

 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor deze ouderavond via MSI.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Wendelien Romijn en Kyra van den Bogaerde 

 

 

 

 



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

 
 Vrijdag 7 april: kijkmiddag project Global Challenge 
 Woensdag 12 april: Paasactiviteiten 
 Donderdag 13 april: studiedag, alle leerlingen vrij 
 Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 
 Dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april: Entreetoets groep 7/ eindtoets 

groep 8 
 Donderdag 20 april: MR/ OR vergadering 
 Vrijdag 21 april: Activiteiten Koningsdag 
 Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei: meivakantie 
 Maandag 8 mei t/m vrijdag 19 mei: 

weken van de mediawijsheid 
 
 
 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 21 april uit 

Belangrijke data komende periode 

 

Geboren 

Geboren op 25 maart 2017: 

Senne  

Dochter van juf Josine en Bart, 

zusje van Dex 

 

Wij wensen juf Josine, Bart en Dex veel geluk met hun dochter 

en zusje!!                   


