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We zijn gestart!

De eerste week in ons nieuwe gebouw, met een nieuw lokaal
en voor veel leerlingen een nieuwe
juf of meester, zit erop.
We hebben veel positieve reacties
mogen ontvangen van de leerlingen
en de ouders. Dat is natuurlijk heel
erg leuk, dank daarvoor. Het is
heerlijk om weer gestart te zijn en je
merkt dat iedereen er weer zin in
heeft.

Op tijd op school komen!

In zo’n eerste week is het wennen om weer op tijd op school
te komen.
Vanaf volgende week verwachten wij echter alle leerlingen om
8.30 uur in de klas. De deuren gaan om 8.20 uur openen.
Als je om 8.20 de school binnen loopt is er
voldoende tijd om voor 8.30 in de klas te zijn
en afscheid te nemen.
Wij willen de ouders dan ook vragen om bij de
bel van 8.30 de school te verlaten, zodat de
leerkrachten kunnen starten.

Agenda
Dinsdag 18 september
Algemene ouderavond

Ma 24 t/m vrij 28 september
Startgesprekken

Vrijdag 28 september
Nieuwsbrief 2

Woe 3 okt/m Woe 10 okt

Kinderboekenweek (KBW)
Vrijdag 12 oktober

Ouderfeest

Waar waren de leerkrachten op vakantie?

In de hal op de begane grond op de groene tafel vind je
ansichtkaarten. Een aantal leerkrachten stuurden vanaf hun
vakantiebestemming een kaartje naar de leerlingen van De
Waterkant. Op het kaartje schreven zij een tekstje en wat
aanwijzingen, maar niet hun naam. Een aantal leerkrachten
namen ook een souvenir mee als extra tip.
Wie ging, waar op vakantie?
Vind je het leuk om uit te zoeken wie waar heen ging? Ga dan
voor of na schooltijd naar de hal op de begane grond. Pak een
antwoordformulier en ga op
onderzoek. (Kijk/zoek naar
aanwijzingen of stel een leerkracht
of een leerling uit een andere klas
een vraag) Heb je het
antwoordblad ingevuld? Dan kun je
deze inleveren bij de administratie.
Weet jij ook waar de steden of
landen liggen op de wereldkaart?
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Verjaardagen 7 september
t/m 20 september

Naschoolse activiteiten

ASV Bilderdijkpark en Combiwel verzorgen ook dit jaar weer de
naschoolse activiteiten van De Waterkant. Op de prikborden in
de hal vind je het aanbod. Ook is er in de bijlage van deze
nieuwsbrief een brochure toegevoegd. Veel plezier met deze
leuke activiteiten.

Algemene ouderavond

Op dinsdag 18 september is de algemene ouderavond.
Het doel van de avond is om alle ouders te vertellen over wat er
het komende schooljaar te gebeuren staat; in de klas en op
school. Het gaat deze avond over algemene onderwerpen en niet
over individuele leerlingen.
Deel 1: presentatie in de klas
Als ouder woont u een presentatie van de leerkracht bij, hierbij
is uiteraard ruimte om vragen te stellen. Dit deel duurt 45
minuten.
Deel 2: inloop
Daarna is er bij alle leerkrachten nog een inloopmoment; dit is
met name bedoeld voor ouders die kinderen hebben in meerdere
klassen. Tijdens dit inloopmoment kunnen vragen gesteld
worden, ook ligt er een hand-out klaar van de presentatie.
Op datzelfde moment kunnen ouders er voor kiezen om
bij Jessica Idsinga(directeur), Yvonne Strackx en Elske (IB) in de
aula binnen te lopen.
Zij zijn daar dan om vragen te beantwoorden over onze school
en het beleid dat wij hier voeren.
Programma:
18.45 – 19.00
19.00 – 19.10
19.15 – 20.00
20.00 – 20.30
20.00 – 20.30
20.30

Ontvangst in de aula met koffie
Korte introductie door Jessica Idsinga,
voorstellen van het team
Presentatie door de leerkrachten in de klas
Inloop bij leerkrachten in een andere klas
Inloop bij directie en IB in de aula
Einde ouderavond

7 sept Iman
8 sept Rink
12 sept Indigo
13 sept Elliot
Samarinde
16 sept Joris
Ziva
17 sept Zion Salma
Siena
18 sept Julia
20 sept Aadam
Kyra
21 sept Charly
Metta
Billi
25 sept Bart
26 sept Sebastioa
Isabo
29 sept Merlijn
30 sept Pien
Wolf

Het bezoeken van de algemene ouderavond is een belangrijk
moment voor ouders en leerkrachten om elkaar te ontmoeten en
afspraken te maken. Wij rekenen op uw komst!
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