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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 
December 
We zitten weer midden in de feestmaand december. Een gezellige 
maand met veel activiteiten, maar ook van veel drukte. Als ouder 
heeft u veel verplichtingen en is het vaak ook druk op het werk (veel 
zieken in deze tijd bijvoorbeeld en deadlines die gehaald moeten 
worden). Dan heb ik het nog niet over de ellenlange files die ik elke 
dag op de radio hoor verkondigen. Kortom: de uitdaging is om deze 
maand gezellig te houden en niet bijna overspannen de kerstdagen 
in te gaan.  Op school proberen we met de kinderen en de collega’s 
de rust een beetje te bewaren tussen alle leuke dingen in. Dit lukt 
tot nu toe aardig. Ik hoop u allen te zien op onze sfeervolle kerstbor-
rel tijdens het kerstdiner voor de kinderen (21 december) speciaal 
voor de ouders. Vorig schooljaar was het lekker druk! 
 
Vervanging 
Zoals u al enige tijd weet, zal ik op een nog te bepalen moment  
Waterland verlaten als directeur. Ik heb van velen van u daar erg 
leuke reacties op mogen ontvangen. Dank daarvoor. Dit betekent 
dat ik nu nog niet weet hoe het gaat verlopen, maar voor de kerst 
zal er geen afscheid zijn. Ik houd u op de hoogte wanneer wel. De 
werving is begonnen. Hieronder de stappen die genomen zijn en nog 
genomen worden: 
 

 Er is een profiel gemaakt (ouders, team en kinderen)  

 Er is een benoemingsadviescommissie (2 MR-leden en 3 leer-
krachten) gevormd. Zij doen de gesprekken met de door het 
bestuur geselecteerde kandidaten) 

 Er wordt nu gewerkt aan een mooie vacature 

 In de loop van januari/februari worden er gesprekken gevoerd 
en besloten 

 Daarna afspraken overdracht/start 

 



Vervolg nieuws van de directie 

Ouderraad 

Het doet mij veel plezier dat er drie ouderraadleden zijn aangesloten bij Lu-

cien en Antoinette (tot die tijd de enige twee). Er is al flink overlegd en de ta-

ken zijn verdeeld. 

 

Sinterklaas 

Aan u het verzoek goed alle informatie over 5 december die u heeft gekregen 

te lezen. Ik verheug me op de komst van de Sint en zijn Pieten op  

5 december! We gaan er een superleuke ochtend van maken met natuurlijk 

als knallende afsluiting de Pietenband! Namens het team wensen wij u alvast 

een fijne viering! 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet,  

 

Sylvia van Straaten  

 

 

 

De KiKa-actie tijdens het Waterlandfeest heeft iets meer dan € 500,-  

opgeleverd. Het geld is naar de stichting overgemaakt. Wij kregen van hen het 

volgende bericht: 

 

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze actie heel erg 

bedanken. Mede dankzij jullie steun is er weer meer geld voor de zo belangrijke 

onderzoeken naar kinderkanker. 

 

Zodra wij het officiële certificaat van de stichting binnen hebben, krijgt dat een 

mooi plekje in de school. 

Actie KiKa 



Nieuws van de MR 

Hallo Ouders en verzorgers! 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan…. 

Voor de ouders die al wat langer op Waterland meegaan was het een aantal 
jaren geleden even wennen toen Martha het stokje overdroeg aan Sylvia. 
Wat had deze nieuwe directrice onze kinderen te bieden? Alles overziend, 
heeft Sylvia met haar ferme manier van leidinggeven laten zien dat ze durft 
te vernieuwen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de verschillende projecten die in 
de afgelopen jaren zijn gestart. Daarnaast biedt ze persoonlijke aandacht 
aan kind en ouder daar waar nodig, want bijna iedere ochtend staat ze in 
de deuropening om alle kinderen en ouders te begroeten. Op welke school 
gebeurt dit nog….  Sylvia, hartelijk dank voor al je goede zorgen voor onze 
school. Wij wensen je het allerbeste toe in de toekomst. Je blijft actief bin-
nen de Haagse Scholen waar Waterland onder valt dus.. het is niet vaar-
wel… maar..”till we meet again”!  

Voor ons komt er nu een belangrijke taak aan. Voor de MR is er een rol 
weggelegd bij de aanstelling van onze nieuwe directeur/directrice. Wij heb-
ben namelijk een adviesrecht. Onder het advies valt ook het profiel waar-
aan een kandidaat moet voldoen en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. 
Naast dat de leerkrachten kunnen meedenken over het profiel hebben ook 
de leerlingen die in de leerlingenraad zitten meegedacht over het profiel. 
Daar zijn erg leuke “eisen” uitgekomen, bijvoorbeeld dat degene zelf ook 
kinderen moet hebben en hij of zij ervoor moet openstaan dat er meer ge-
knutseld wordt. Er zal ook een selectiecommissie worden geformeerd, die 
bestaat uit drie leerkrachten en twee ouders (Daniël Huijbens en Trisha 
Abhelakh, beiden MR-lid).  

De traditionele manier van lesgeven is eigenlijk niet meer van deze tijd en 
wordt op onze school in beperkte mate aangeboden. Binnen het daltonon-
derwijs is er veel aandacht voor samenwerken, vrijheid en zelfstandigheid 
van onze kinderen, dit uit zich bijvoorbeeld in diverse projecten en educa-
tieve schooluitjes. Samen met het Waterland-team moet onze directeur dus 
invulling kunnen geven aan deze aandachtspunten, waarbij hij of zij moet 
openstaan voor vernieuwing én verandering. 

Tijdens de vergadering van afgelopen maandag hebben we besloten om re-
gelmatig een stukje voor het Waterlandjournaal te schrijven. Op deze ma-
nier willen wij jullie op de hoogte houden van hetgeen in de MR-
vergaderingen wordt besproken. Wisten jullie overigens dat de MR-
vergaderingen openbaar zijn. Het staat u dus vrij om een vergadering bij te 
wonen. Mocht u hierin interesse hebben, kunt u dit middels een e-mail aan 
ons kenbaar maken: mr@obswaterland.nl.  

Vriendelijke groeten,  

De MR 



Juf Vera 40 jaar in het onderwijs 

 

Beste ouder(s) /verzorger(s),  

 

 

Afgelopen dinsdag 21 november vierde juf Vera haar  
40-jarig jubileum. Zij werd in de ochtend verrast door 
haar collega’s met een mooie bos bloemen en een  
toespraak van Sylvia. Namens het bestuur kreeg zij een 
gouden speld in de vorm van het logo van De Haagse 
Scholen.  

 

 

Vera begon haar loopbaan, bij de gemeente Den Haag, als kleuterleidster 
op de Rie Cramerschool in Den Haag. Nadat de wet voor het basisonderwijs 
werd ingesteld, ging deze school verder als De Gelderlandschool. Vera heeft 
hier aan diverse groepen les gegeven. Hierna is ze op onze school komen 
werken en doet zij dit alweer 16 jaar met veel plezier.  



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

 

 Dinsdag 5 december: Sinterklaasfeest, alle leerlingen 12 uur vrij 
 

 Vrijdag 15 december: groepen 1/2 vrij 
 

 Donderdag 21 december: Kerstdiner 
 

 Vrijdag 22 december: alle leerlingen 12 uur vrij 
 

 Maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari: kerstvakantie 
 

 Maandag 8 januari: Studiedag, alle leerlingen vrij 
 

 Donderdag 11 januari: MR/OR vergadering 
 

 Maandag 15 januari: start project “reis om de wereld” 
 

 Vrijdag 19 januari: groepen 1/2 vrij 
 

 Vrijdag 2 februari: groepen 1/2 vrij 
 

 Maandag 5 februari: MR/OR vergadering 
  
 Maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari: werkweek groep 8 
  
 Vrijdag 16 februari: groepen 1/2 vrij 
  
 Maandag 19 februari: rapporten mee 
  
 Dinsdag 20 februari en woensdag 21 februari: rapportgesprekken 
  
 Vrijdag 23 februari: studiedag, alle leerlingen vrij 
  

 
 
 
 
 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 22 december uit 

Belangrijke data komende periode 


