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Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Mijn neiging is bijna om ‘lieve’ i.p.v. ‘beste’ te zeggen, omdat dit 
mijn laatste inleidende stukje is van het Waterlandjournaal. Dit is 
mijn zesde jaar als directeur van deze mooie school. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik het eerste stukje schreef om mijzelf aan u 
voor te stellen. Op de volgende pagina doet mijn opvolger dat nu: 
Maurice Schaepkens. Zes jaar zijn best snel gegaan en wat is er 
veel gebeurd! Teveel om op te noemen dus dat doe ik dan ook 
maar niet, u was er zelf bij tenslotte! 
 
 
Ik kijk terug op een enerverende tijd, waarin het team met mij er 
alles aan heeft gedaan om goed onderwijs te verzorgen aan uw 
kind(eren) en dat alles binnen ons Daltonconcept en in een prettige 
en veilige ambiance. Het meest trots ben ik op het feit dat we een 
prachtige gemengde school zijn waar alle culturen mooi samen-
vloeien en kinderen (en u ook) het voorbeeld zijn hoe het in de 
maatschappij zou moeten. Oog voor elkaar, goed luisteren en 
daarbij begrip en respect hebben voor elkaars achtergrond. Ieder-
een mag zijn wie hij/zij is op onze school. Ik ben erg blij dat we de 
laatste jaren steeds meer kijken naar naast de ontwikkeling op taal
- en rekengebied bij kinderen, naar hun vaardigheden en talenten 
(waar zijn ze wél goed in). Daar valt nog een slag in te slaan de 
komende jaren, maar de start is gemaakt.  
 
 
Als ik nu door de school loop, zie ik leerkrachten, kinderen en soms 
ouders lekker aan het werk met elkaar in goede harmonie. De 
school ziet er fris en gezellig uit en ik krijg regelmatig complimen-
ten van bezoekers van buiten hierover. 
 
 
Ik heb heel fijn samengewerkt met mijn team, met ouders en ze-
ker ook met de kinderen. Ik weet ook dat zij in staat zijn datgene 
wat we hebben bereikt en ingezet te kunnen voortzetten onder lei-
ding van Maurice.  

 
 



Vervolg nieuws van de directie 

 

 

Kortom: Ik verlaat met een warm en tevreden gevoel Waterland en zal al-
tijd met een grote glimlach op mijn gezicht terugdenken aan de periode dat 
ik er mocht werken als directeur. Ik ga nu op verschillende scholen waar 
het nodig is, werken binnen De Haagse Scholen, dus kom gelukkig nog ge-
noeg collega’s tegen in het veld (klein wereldje). Wie weet kom ik u of uw 
kinderen ook nog eens tegen, dat zou fijn zijn. Ik feliciteer mijn collega 
Maurice met het directeurschap vanaf 1 april op Waterland en wens hem 
veel plezier en succes toe!! 
 
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw vertrouwen de afgelopen jaren en 
wens u en uw kinderen nog een prachtige tijd toe op Waterland en wat 
daarna komt in goede gezondheid! 
 
Nog eentje dan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat u goed! 
 
Liefs, 
 
Sylvia van Straaten  

 

 

 



Voorstellen: Maurice Schaepkens 

 

Geachte ouders, verzorgers, 
 
Met veel plezier heb ik vanaf 12 maart kennisgemaakt met de ouders, kin-
deren en teamleden van OBS Waterland. Inmiddels heb ik al vele gezichten 
gezien en even zovele handen geschud. Natuurlijk duurt het even voordat ik 
bij alle gezichten de juiste naam weet, maar ik doe mijn best! 
 
In 2001 ben ik gestart als leerkracht in de Haagse wijk Transvaal. Ik heb 
daar met name de bovenbouwgroepen lesgegeven. In 2007 ben ik als direc-
teur gestart van twee Westlandse scholen, in De Lier en Maasdijk. Daar ben 
ik mij gaan specialiseren in het Daltononderwijs. In 2016 heb ik de overstap 
gemaakt naar een school in Moerwijk en nu mag ik mijn onderwijs carrière 
vervolgen in Leidschenveen. 
 
Met veel plezier neem ik het stokje over van Sylvia, het is prettig om de pe-
riode tot en met 1 april nog met haar samen te werken en zodoende een ge-
degen overdracht te krijgen. 
 
Om nader met u, de ouders, kennis te maken nodig ik u van harte uit op 
twee inloopmomenten. Onder het genot van een kopje koffie of thee ben u 
van harte welkom om nader kennis te maken op 4 of 6 april, van 8.30 – 
9.30 uur. 
 
In deze weken loop ik bij alle groepen even binnen, om kort kennis te ma-
ken met de kinderen. 
 
Inmiddels heb ik de eerste MR en OR vergadering al bijgewoond, ik zie er 
naar uit om met hen en alle ouders samen te werken. 
 
 

Graag tot ziens op 4 of 6 april aanstaande, 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
Maurice Schaepkens 
Directeur OBS Waterland 



Informatie project “water” 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Via onderstaande informatie willen we u op de hoogte brengen van de in-
houd van ons project “water”.  
 
Algemene informatie 
In de periode van 9 april t/m 25 mei gaan we aan de slag met het project 
“water”. De leerlingen gaan in alle groepen aan de slag met de diverse on-
derwerpen die met water te maken hebben zoals:  

- De kringloop van het water (verschijningsvormen, klimaat) 
- Waterzuivering (milieu) 
- Waterkracht (techniek, waterenergie, drijven, zinken, dijken, etc.) 
- (onder)waterwereld  (slootonderzoek, topografie rivieren/zeeën) 

“Wandelen voor water” hulp gezocht 
Als afsluiting van dit project organiseren we op vrijdag 25 mei het evene-
ment “wandelen voor water”. Deze dag staat in het teken van het 
ophalen van geld voor waterprojecten van Simavi. I .v.m. de organi-
satie rondom dit evenement hanteren we die dag een continurooster. De 
schooltijden zijn die dag van 8:30 uur t/m 14:00 uur.  
Het doel van deze dag is om de kinderen bewust te laten maken van het feit 
dat in bepaalde delen van de wereld de kinderen niet zomaar een kraan ter 
beschikking hebben om water uit te halen. Deze kinderen moeten soms kilo-
meters lopen met liters water. Wij gaan met onze kinderen een route lopen 
met een rugzak vol met statiegeldflessen met water erin. Daarmee proberen 
we zoveel mogelijk geld op te halen. Het water uit de flessen zullen we na-
tuurlijk niet zomaar weggooien na het lopen, maar zullen we gebruiken om 
de schooltuinen te voorzien van water. 
Om ervoor te kunnen zorgen dat alle leerlingen veilig de route kunnen lopen 
hebben we uw hulp hard nodig. Via het bijgevoegde antwoordstrookje bij de 
mailing over het project water kunt u aangeven of u tijdens de sponsorloop 
op vrijdag 25 mei tussen 9:00 uur en 12:00 uur kunt helpen.   
 
Statiegeldflessen inleveren 
Naast het organiseren van bovengenoemd evenement, willen we proberen 
via statiegeldflessen geld voor het goede doel op te halen. Vanaf maandag 9 
april staan op diverse plekken in de school grote blauwe zakken. In deze 
zakken kunt u statiegeldflessen inleveren. Aan het einde van het project zul-
len wij de statiegeld flessen wegbrengen en het opgehaalde bedrag doneren 
aan het waterproject van Simavi.  
Wij hebben zin in het project en hopen dat we ook op uw hulp kunnen reke-
nen.  
Alvast bedankt!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Elian de Zwart, Narda Hueting, Linda Bogaarts en Wendelien Romijn 



Leerlingenraad 

 
 
De leerlingenraad vergaderde op maandag 19 maart weer met juf Kyra. 
 
 
Meester Maurice schoof ook gelijk aan, om zo de raad beter te leren kennen. 
De kinderen vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar en bespreken dan 
de meest uiteenlopende zaken. Zo organiseerden de kinderen al eens de Ki-
Ka run tijdens het Waterlandfeest, dachten ze mee over het profiel van de 
nieuwe directeur en zijn zij tevens de vraagbaak voor alle kinderen in de 
school naar de directie toe.  
 
 
Dit keer ging het, na een korte introductie naar elkaar, over het vernieuwde 
schoolplein, de evaluatie van de afsluiting van het project en over de manier 
waarop we meer ouders bij het schoolproces kunnen betrekken. Kortom, de 
leerlingenraad behandelt iedere keer belangrijke schoolzaken. Ook de ideeën 
bus komt aan bod, waarbij vanuit alle groepen vragen en opmerkingen kun-
nen worden gesteld. 
 
De volgende vergadering van de leerlingenraad is op maandag 14 april.  
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 

  
 Woensdag 28 maart: paasactiviteiten en afscheid juf Sylvia 
  
 Donderdag 29 maart: studiedag, alle leerlingen vrij 
 
 Dinsdag 3 april t/m vrijdag 6 april: week van het verkeer 
 
 Maandag 9 april: start project “De kracht van water” 

 
 Vrijdag 13 april: groepen 1/2 vrij 

 
 Donderdag 19 april: MR/OR vergadering 

 
 Vrijdag 20 april: koningsontbijt 

 
 Dinsdag 24 april sportdag groep 5 t/m 8, continurooster 14:00 uur vrij 
 
 Woensdag 25 april: sportochtend groep 1 t/m 4 

 
 Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie 

 
 Maandag 14 mei: vergadering leerlingenraad 

 
 Donderdag 17 mei: MR/OR vergadering 

 
 Maandag 21 mei: twee Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 
  

 
 
 
 
 

Het volgende Waterlandjournaal 

komt donderdag 26 april uit 

Belangrijke data komende periode 


