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Algemene ouderavond dinsdag 18 september
In de vorige nieuwsbrief maakten wij u al attent op de algemene
ouderavond op dinsdag 19 september. Hierbij een reminder en het
programma. Wij hopen dat u allemaal aanwezig zal zijn.
Programma:
18.45 – 19.00
19.00 – 19.10

Ontvangst in de aula met koffie
Korte introductie door Jessica Idsinga,
voorstellen van het team
19.15 – 20.00 Presentatie door de leerkrachten in de klas
20.00 – 20.30 Inloop bij leerkrachten in een andere klas
20.00 – 20.30 Inloop bij directie en IB in de aula
20.30
Einde ouderavond

Data vakanties en studiedagen

Voor de zomervakantie zijn de data voor de vakanties en
studiemiddagen al aan u gecommuniceerd. Door het verplaatsen
van een studiedag van de hele stichting is er een wijziging.
(Deze is met rood aangegeven). Wij vragen hier uw aandacht
voor!
Vakanties regio noord:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

22 t/m 26 okt. 2018
24 dec. 2018 t/m 04 jan. 2019
18 feb. t/m 22 feb. 2019
22 april t/m 3 mei 2019
15 juli t/m 23 augustus 2019

Feestdagen:
Goede vrijdag
Hemelvaart
Pinksteren

19 april 2019
30 mei 2019
10 juni 2019

Vrije (mid)dagen:
Er zijn drie vrije (mid)dagen gepland:
Vrijdagmiddag
21 december 2018
Vrijdag (hele dag)
31 mei
2019
Vrijdagmiddag
12 juli
2019
Studiedagen:
Daarnaast zijn er studiedagen gepland voor het komende schooljaar.
We hebben er naar gestreefd deze evenwichtig over het jaar te
verdelen.
Maandag
19 november
2018
Woensdag
30 januari
2019
Woensdag
20 maart
2019
Dinsdag
11 juni
2019

Deze dagen en de schoolactiviteiten zijn weer ingevuld in de
digitale agenda op onze website.

Agenda
Dinsdag 18 sept
Algemene ouderavond
Vrijdag 21 sept
Stuurgroep Vreedzame school

Ma 24 sept t/m 28 sept
startgesprekken

Woe 3 okt. t/m woe 10 okt.
Kinderboekenweek
Vrijdag 12 oktober
Ouderfeest
Vrijdag 12 oktober
Rondleiding
Maandag 22 okt. t/m 26 okt.
herfstvakantie

Fotograaf gezocht voor de nieuwe website

Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe website
en een nieuw logo voor De Waterkant. Het is nu zover dat
wij de website kunnen gaan vullen met mooie foto’s en zijn dan
ook op zoek naar een ouder die de kwaliteiten heeft
en het leuk vindt om ons daarbij te helpen. (Tien
mooie foto’s en in de toekomst een mooie foto van
activiteiten op school) Graag aanmelden bij Jessica
Idsinga (directeur).

Ouderfeest De Waterkant

Op vrijdag 12 oktober (20:00 – 23:30) organiseert de
Ouderraad wederom het tweejaarlijkse schoolfeest, voor ouders
en leerkrachten. Er zal geen kaartverkoop plaatsvinden, maar
tijdens de avond zal er geld worden ingezameld om zoveel
mogelijk de kosten te dekken. Het
feest wordt gehouden in
onze ‘vernieuwde’ school, met als
toepasselijk thema ‘Een nieuw
jasje!’. Save the date!

Ouderbijdrage

Ook dit jaar organiseert en betaalt de Ouderraad weer de
leukste extraatjes van het schooljaar. Hieronder vallen de
Daltondagen, de bibliotheek, de schoolreisjes, bezoeken aan
Artis, Sint en Kerst, sportdagen, de Avondvierdaagse en het
afscheid van de leerlingen van groep 8: voor veel kinderen de
hoogtepunten van het schooljaar.
De organisatie hiervan kost tijd en geld. Wij waarderen het zeer
wanneer u dit jaar ons wilt helpen om alles in goede banen te
leiden. Let daarvoor goed op de brieven en posters die wij
regelmatig in school ophangen.
Maar met uw inzet alleen komen wij er niet. De
financiële ouderbijdrage is minstens zo belangrijk.
De standaard bijdrage per kind is EUR 70 voor groep 1 t/m 7
en EUR 40 voor groep 8.
Wij willen de ouders die iets extra's kunnen missen vragen om een extra
bijdrage te doen voor een klasgenootje dat het minder breed heeft.

Uw bijdrage is welkom op IBAN NL73 INGB 0001537805 ten
name van Ouderraad Basisschool De Waterkant.
Wilt u de voor- en achternaam en de groep van uw
kind vermelden in de omschrijving? Veel dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet, namens de Ouderraad,
Florestan van ‘t Hek, penningmeester

Toestemming gebruik foto en videomateriaal

Met de nieuwe wet AVG is het verplicht om jaarlijks opnieuw
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en
videomateriaal. Het is voor ons heel belangrijk dat u even de tijd
neemt om via deze link het toestemmingsformulier in te vullen.
Alvast hartelijk dank!
>>> Toestemmingsformulier

Bilderdijkpark 18,
1052 SC Amsterdam
info@dewaterkant.net
www.dewaterkant.net
020 6120122

Start voorschool (VVE) De Waterkant

In januari start Dalton voorschool De Waterkant. De organisatie
van de voorschool is in handen van Akros. Samen, de
medewerkers van Akros en De Waterkant, zorgen wij voor het
beleid en de onderwijsinhoud.
Bent u geïnteresseerd in een plekje op de voorschool? U kunt bij
Akros (020 2610500) informatie opvragen en inschrijven.

Stuurgroep Vreedzame school

Meld je aan voor de Vreedzame School- stuurgroep!
De Waterkant heeft een stuurgroep Vreedzame school. In deze
groep denken ouders en teamleden samen na over het
pedagogisch klimaat op De Waterkant in het kader van
Vreedzame School en Vreedzame Wijk. Hoe willen we met elkaar
omgaan en hoe kunnen we een verbinding leggen tussen school
en thuis? We willen onze school zoveel mogelijk als een
gemeenschap laten fungeren, waarin wij samen verantwoordelijk
zijn voor het opvoeden van onze kinderen tot democratische
burgers.
Ideeën die mede dankzij de stuurgroep tot stand zijn gekomen:
de Vreedzame School-bijeenkomsten voor alle ouders, de
prijsvraag om de schoolpleincontainer te beschilderen en
opstekers die we mee hebben laten geven naar
huis. Verder blijven we aandacht vragen voor
het belang om op tijd te kunnen starten in de
klas in de ochtend, duidelijke afspraken te
maken tussen kinderen, ouders en teamleden
en om mediatoren (uit groep 7 en 8) voldoende
zorg en aandacht te geven, want zij zijn een
belangrijke spil in De Waterkant als Vreedzame School.
Wij willen iedereen die geïnteresseerd is harte
uitnodigen om vrijdagochtend 21 september om
08:30 langs te komen in onze nieuwe
lerarenkamer voor meer informatie, het delen van
ideeën en natuurlijk een kopje koffie.

Het schoolplein

Gelukkig kunnen wij u het fijne nieuws melden dat ook ons
schoolplein een opknapbeurt(je) krijgt. De gemeente heeft een
bedrag vrijgemaakt voor een nieuwe bestrating. Dit is alvast een
mooie stap en het ligt in de planning dat dit voor de Kerst wordt
gerealiseerd. Komend schooljaar gaan wij ons doen om in
aanmerking te komen voor de schoolpleinsubsidie. Met deze
subsidie hopen wij dan ons plein samen met de leerlingen te
kunnen inrichten.

Deuren open om 8.15

Op verzoek van vele ouders gaan de deuren in de ochtend weer
om 8.15 open. Hierdoor lukt het iedereen beter om ook echt
8.30 de school te verlaten. Wij hopen dat iedereen mee helpt de
lessen op tijd te laten starten!

