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Oudertevredenheidspeiling

Een oudertevredenheidspeiling is een tevredenheidsonderzoek
onder ouders. Door middel van een zo’n onderzoek kan de
school kijken of de ouders tevreden zijn. Uit de peiling blijkt op
welke punten de ouders wel of juist niet tevreden zijn. Door het
evalueren van die informatie en het werken aan de
verbeterpunten kan de kwaliteit van de school te verbeteren.
Een oudertevredenheidspeiling geeft ook aan of de school op de
goede weg is. In dat geval is het een opsteker en een stimulans
om zo door te gaan.
Graag wil ik u vragen om via deze
link de enquête in te vullen, zodat
wij uw input kunnen gebruiken in
ons schoolplan 2019-2023.
Alvast hartelijk dank!

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Natuurlijk is ook de tevredenheid van onze leerlingen heel
belangrijk voor ons. Bovendien is het voor scholen verplicht om
elk jaar de sociale veiligheid op school te onderzoeken. Volgende
week zullen de groepen 6 t/m 8 anoniem online een vragenlijst
invullen.

Koffiebijeenkomst 5 april

Op vrijdagochtend 5 april is er
tussen 08:30 en 09:30 een
koffiebijeenkomst voor ouders. Deze
koffiebijeenkomst staat in het teken
van OCHTENDSTRESS!! Om de drukte
van het aankleden, ontbijten en naar
school brengen van de kinderen deze
ochtend iets te verlichten hebben we
een lekker ontbijtje klaarstaan. Tijdens
deze koffieochtend wisselen we tips uit
om de ochtend voor schooltijd wat
gemakkelijker te laten verlopen. Wees
welkom!

Training Vreedzame school en – wijk
Op vrijdagochtend 12- 04, 24- 05 en 07- 06, tussen 08:30
en 10:30, wordt er een driedelige verdiepende cursus over de
Vreedzame school en – wijk georganiseerd voor ouders. Tijdens
de bijeenkomsten wordt ingegaan op de sociaal emotionele
ontwikkeling van onze kinderen in onze wijk en op onze school.

Agenda
Maandag 25 maart
Voorstelling groep 3B

Donderdag 28 maart
Kunstschooldag groep 8

Woensdag 3 april
Grote Rekendag

Vrijdag 5 april
Koffieochtend

Maandag 8 april
Voorstelling groep 4/5

Donderdag 11 april

Informatieochtend/rondleiding

Vrijdag 12 april

Start training Vreedzame wijk
Nieuwsbrief 12

Maandag 15 april

Bezoek Rembrandthuis groep

Dinsdag 16 april

Groep 5 naar het Concertgebouw

Donderdag 18 april
Optreden groep 3A en groep 4

Dinsdag 16 april t/m
donderdag 18 april
Eind cito groep 8

Vrijdag 19 april
Goede vrijdag

22 april t/m 03 mei
Meivakantie

Aan de hand van de zes blokken van de Vreedzame School
wordt ingegaan op het creëren van een veilig klimaat, in en om
de school, maar ook in de wijk en thuis, waarbinnen kinderen
een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een
positieve manier met elkaar om leren gaan. Als ouder speel je
daar een belangrijke rol in. Hoe zien andere ouders deze rol,
waar lopen zij tegenaan en wat kun je van de Vreedzame School
meenemen voor thuis? De bijeenkomst bestaat uit drie
onderdelen, maar iedereen is welkom om ook één van de drie
bijeenkomsten bij te wonen. Na het bijwonen van drie
bijeenkomsten volgt een Vreedzaam Certificaat, waarmee
toegang gegeven wordt tot een training voor oudermediator.

Muziekvoorstelling

Afgelopen maandag hebben de groepen 1/2 al opgetreden voor
de ouders. Ook de andere kinderen zullen laten horen wat zij de
afgelopen tijd hebben geleerd in de muzieklessen. We hopen zo
veel mogelijk ouders te zien.
Maandag 25 maart groep 3B
8.45uur
Maandag 8 april groep 4/5
8.30 uur
Donderdag 18 april de groepen 3a en 4
8.30 uur
De groepen 5 t/m 8 zijn in mei en juni aan de beurt.

De Grote Rekendag

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag
georganiseerd. Het is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en Vlaanderen
(groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken
staat van rekenen. Dit jaar doet De
Waterkant ook mee!
Het thema van de Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen
verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen.
Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of
zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot
meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde).
Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Koningsspelen en sportdagen

Vrijdag 12 april organiseren wij de Koningsspelen voor de groepen
3 tot en met 6 op het schoolplein van de Waterkant. De groepen
7 en 8 begeleiden de groepen 3 en 4, later in het
schooljaar krijgen zij hun eigen sportdag. De
groepen 1 en 2 hebben ook later in het schooljaar
hun spelletjesdag.
Om 8.40 starten wij met de Koningsspelen met
openingsdans op het voetbalveld. Hier doen alle
groepen aan mee.

Kunstschooldag

Op donderdag 28 maart 2019 nemen de kinderen van groep 8
deel aan de Kunstschooldag. Deze dag bezoeken zij drie culturele
voorstellingen op verschillende locaties in Amsterdam. De
kunstschooldag is één van de hoogtepunten van groep 8, omdat

Verjaardagen
22 maart t/m 12 april

de kinderen een hele dag in een klein groepjes met elkaar kunnen
optrekken en prachtige dingen te zien of te horen krijgen.

Jeugd vakantie plan

Ook dit jaar organiseren 4 Amsterdamse organisaties in de
zomervakantie dagkampen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Meer
informatie hierover kunt u lezen op de website of de brochure. De
brochure kunt u afhalen bij de administratie.

Schoolvoetbal

Jongens 7 en 8
De jongens van groep 7 en 8 hebben de afgelopen woensdagen
meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Zij hebben dapper
gestreden maar, zijn helaas niet door de poulefase heen
gekomen. Graag verzoeken wij de spelers die hebben
meegedaan om hun schooltenue, gewassen en wel, terug in te
leveren.
Jongens 5 en 6
De jongens van groep 5 en 6 starten
woensdag 27 maart bij voetbalclub DCG.
De tweede ronde start op woensdag 3
april. Wij wensen jullie alvast heel veel
plezier.
Meiden 5, 6, 7 en 8
Het schoolvoetbaltoernooi voor meiden start op woensdag 17
april bij voetbalclub Sloterdijk. Het is eenmalig en het start rond
13.30 en eindigt ongeveer rond 17.00 uur. Meiden geef je op!
In elke groep kunnen we een team vormen van minimaal 8
spelers. Er zijn momenteel circa 6 spelers per groep die zich
definitief hebben aangemeld. We hebben dus nog een paar
aanmeldingen nodig. Hoe stoer zou het zijn als elke groep een
meidenteam heeft? Inschrijven kan nog tot en met 1 april.

Vakanties en vrije dagen
Meivakantie
Zomervakantie

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:
Vrijdag (hele dag)
Vrijdagmiddag

31 mei
12 juli

2019
2019

Studiedag:

Dinsdag

11 juni

2019
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