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Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Het laatste Waterlandjournaal van dit schooljaar alweer. Wat vliegen 

die dagen en weken om!  

 

Sint 

We hebben een heel gezellig Sinterklaasfeest gehad met een 

‘nieuwe’ Sinterklaas en leuke Pieten. Wat een leuke optredens heb-

ben we gezien op ons echte podium. De kinderen en de leerkrachten 

hebben goed hun best gedaan! De altijd vrolijke Pietenband was 

weer een mooie afsluiter van de ochtend. Lucien en Raymond be-

dankt voor de muziek!! 

 

Kerst 

De kerstviering was weer heel sfeervol en gezellig. Fijn dat er zoveel 
ouders zijn gebleven om een drankje en een hapje gezamenlijk te 
nuttigen. In het nieuwe jaar gaan we met de MR aan de slag om de 
ouderbetrokkenheid op onze school te vergroten. Mocht u het zelf 
leuk vinden daarover mee te denken kunt u de directie en/of de MR 
benaderen hiervoor. 

 

Afscheid 

Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure nog voor het werven 
van een nieuwe directeur voor Waterland. Ik zal in ieder geval op in-
terim basis op Waterland blijven tot 1 februari. Ik houd u op de 
hoogte of dat zo blijft. Ik geniet nog van elke dag dat ik op Water-
land ben! 



Vervolg nieuws van de directie 

 

Rest mij nog alle ouders, kinderen en teamleden te bedanken voor hun inzet 

en hulp de eerste helft van dit schooljaar. Dit wordt erg gewaardeerd! 

 
 

NAMENS HET TEAM VAN WATERLAND WENS IK U EEN 

FIJNE KERST, EEN GeZELLIGE VAKANTIE EN EEN 

PRACHTIG EN GEZOND 2018!!! 
Vriendelijke groet, 

Sylvia van Straaten 

Begin januari starten we met de gehele school met het project “Reis om de we-

reld”. Alle leerlingen gaan aan de slag met het ontdekken van verschillende lan-

den en werelddelen en de daarbij horende steden, gebruiken, taal, enz.  

Aan het einde van dit project willen de leerlingen natuurlijk graag laten zien wat 

ze allemaal geleerd hebben over de wereld.  

Op donderdag 22 februari is er tussen 16:30-17:30 uur een kijkmiddag zodat 

u het werk van onze leerlingen kunt bewonderen.  

Kijkmiddag project 



Nieuws van de OR 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

De drukke maand december is weer bijna voorbij. Een maand waarbij we 

veel hulp hebben gehad van ouders bij de sint- en kerstactiviteiten.  

Bedankt allemaal voor jullie bijdrage!  

 

Dit jaar kregen we vanuit de voedselbank Haaglanden de vraag of wij als 

school weer wilden meewerken aan de inzamelingsactie via school. Deze 

actie wordt door hun enorm gewaardeerd en is voor ons eigenlijk een kleine 

moeite om het te organiseren. En door jullie bijdragen hebben we dit jaar 

weer 14 volle kratten kunnen inleveren bij de voedselbank. Met een aantal 

kinderen van groep 6 t/m 8 zijn we deze kratten op woensdag 20 december 

gaan inleveren.  

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag was er weer het kerstdiner voor de kinderen met hun eigen 

groep. Tijdens het kerstdiner was er een gezellige kerstborrel voor de  

ouders met lekkere hapjes!   

 

 

 

 

 

 

 

Prettige vakantie en feestdagen!  

 

Vanuit de Ouderraad,  

Galdino Haimé, Marcel Spit, Diaan Breure en Lucien de Gouw  



Actie Kika 

 



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

 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 
  
 Donderdag 22 februari 16:30-17:30 uur: kijkmiddag project  
  
 Vrijdag 23 februari: studiedag, alle leerlingen vrij 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt vrijdag 26 januari uit 

Belangrijke data komende periode 

Wilt u eerder naar uw werk kunnen vertrekken en/of voor de files uit kunnen rij-

den, dan kunt u vanaf 7.30 uur uw kind naar de VSO van Partou Eendenplein 

brengen. Ook op woensdag en vrijdag is de Voorschoolse Opvang (VSO) van 

Partou Eendenplein geopend. Uw kind kan nog even gezellig bij ons spelen, tot-

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

aanvragen voor één of meerdere dagen per week. Dit geldt ook voor de kinderen 

die (nog) geen naschoolse opvang bij Partou afnemen. Wist u dat u ook over de 

VSO-uren belastingteruggave kunt aanvragen?   

Meer informatie over Partou vindt u op de website: www.partou.nl.  

Wij wensen hele sfeervolle feestdagen en alle goeds voor 2018! 

Partou voorschoolse opvang 


