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Corona op school
In de afgelopen twee weken hebben we 3 positief geteste leerlingen en
1 positief geteste medewerker gehad. Hierdoor zijn 3 groepen geheel
of gedeeltelijk in quarantaine gegaan.
Een situatie die een beroep doet op de flexibiliteit van ouders en
leerkrachten. Bedankt, voor uw inzet om dit soepel te laten verlopen.
Wij ontvangen veel berichten van ouders over de coronamaatregelen.
De ene ouder vindt de maatregelen te streng en wil graag iedere dag
zijn/haar kind naar de klas brengen en de andere ouder vindt dat er
strengere maatregelen moeten zijn i.v.m. de hoge besmettingsgraad.
Wij zijn als school geen coronadeskundigen en volgen daarom de
richtlijnen die gesteld worden. Op dit moment geldt dat volwassenen in
het schoolgebouw 1,5m afstand moeten houden. Dit betekent dat het
niet lukt om alle ouders tegelijk in de school uit te nodigen. Er is geen
mondkapjesplicht meer, behalve in het OV, dat is waarom er binnen
geen mondkapjes worden gedragen.
Mochten de richtlijnen veranderen, dan laten wij u dat natuurlijk weten
Startgesprekken
Aankomende week zijn de startgesprekken. Dit zijn gesprekken tussen
de leerling, de ouders en de leerkracht. Deze gesprekken vinden plaats
op school in de klas van uw kind.
Wij zien dat ongeveer 65% van de ouders zich
heeft ingetekend voor de gesprekken. Heeft u
dat nog niet gedaan? U kunt zich nog intekenen
via de ouderapp. Heeft u hulp nodig? Kom dan
langs op school, wij helpen u graag.
Algemene ouderavond
De algemene ouderavond zal op 21 september om 19.00 uur digitaal
plaatsvinden via Zoom. Tijdens deze avond wordt er vertelt over het
daltononderwijs, de intern begeleiding, gym, muziek, de Vreedzame
school, cultuur, wetenschap en techniek. Groepspecifieke informatie
ontvangt u digitaal van de leerkracht. In een apart bericht ontvangt u
de link voor de online bijeenkomst.
Zuluconnect/Teams
Op school gebruiken wij Zuluconnect als dashboard voor alle
onderwijssoftware. Uw kind kan ook vanuit huis inloggen op deze
software via E-mail login - ZuluConnect.
Alle kinderen hebben een eigen emailadres en wachtwoord. De
kinderen die vorig jaar al op school zaten behouden dezelfde
inloggegevens. Heeft u nog geen inloggegevens of bent u deze kwijt?
Stuur een berichtje naar de leerkracht.
Het is handig om alvast te controleren of uw
kind nog kan inloggen op Zuluconnect en
Teams.

Agenda
Maandag 06 september
t/m
10 september ’21

Startgesprekken ouder en kind

Schoolreisjes
Maandag 13 september
Groep 6 t/m8
Poldersport

Schoolreis
Donderdag 16 september
Groep 3 t/m 5
Natuurschool

Schoolreis
Vrijdag 17 september
Groep 1/2
Oud Valkeveen

De vreedzame school
De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van de
groepsvorming. Er vinden allerlei activiteiten plaats waarbij de
leerlingen elkaar (nog beter) leren kennen, samenwerken en samen de
groepsregels opstellen. In de groepsvergaderingen staat komende
periode de Waterkant Grondwet centraal. Op De Waterkant horen wij
er allemaal bij!

Dinsdag 14 september
Rondleiding ouders
nieuwe kleuters

Dinsdag 21 september
Algemene ouderavond
Online via Zoom

Vrijdag 24 september
Nieuwsbrief 3

Studiedag 28 september
Studiedag
kinderen zijn vrij
Ouder - en kindadviseur van het Ouder -en Kindteam
Als ouders vragen hebben over de opvoeding of de groeiontwikkeling
van hun kind? Heb je zorgen om de thuissituatie of op school? Dan kan
je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur (oka).

Verjaardagen
03 september t/m
24 september

Op De Waterkant hebben we dit schooljaar een nieuwe ouder- en
kindadviseur. Graag stelt zij zich voor:
Mijn naam is Safoera Lallmohamed, de nieuwe ouderen kindadviseur van De Waterkant.
Ik ben er voor ouders die vragen of zorgen hebben over
het opvoeden en de ontwikkeling van hun kind. Vragen
kunnen gaan over je kind(bijvoorbeeld eten, slapen,
pesten, druk of juist teruggetrokken), de gezinssituatie
(denk aan ruzies, scheiding of verlies) problemen waar
je misschien als ouder zelf mee zit (zoals verslaving of schulden).
Misschien wil je alleen wat informatie en advies, een paar gesprekken,
tijdelijke begeleiding van de jeugdpsychoog of jeugdarts, en
jeugdverpleegkundige. Je kan ook een training volgen voor je kind of
voor jezelf als ouders? Samen met de ouders kijk ik waar er behoefte
aan is en waar ik je mee kan ondersteunen. Alles wat besproken wordt
is vertrouwelijk en wordt alleen teruggekoppeld naar school als ouders
daar toestemming voor geven.
Je kan rechtstreeks contact opnemen met mij:
Safoera Lallmohamed op het telefoonnummer 06-34266630
Ouder- en Kindadviseur s.lallmohamed@oktamsterdam.nl
Meer informatie over het Ouder-en Kindteam vind u op
www.oktamsterdam.nl

Vakanties en vrije dagen
Vakanties regio noord:
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 20201
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 26 augustus 2022
Feestdagen (vrije dagen):
Goede vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag maandag 18 april 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022

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

Vrije middagen:
Vrijdagmiddag 3 december 2021 (12.15 uur vrij)
Vrijdagmiddag 24 december 2021 (11.45 uur vrij)
Vrijdagmiddag 15 juli 2022 (11.45 uur vrij)
Studiedagen:
Dinsdag 28 september 2021
Woensdag 24 november 2021
Woensdag 9 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Woensdag 25 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022
Woensdag 22 juni 2022
In een eerdere bericht is de studiedag van 28 september per ongeluk verkeerd
overgenomen. Wilt u controleren of deze dag goed in uw agenda staat!

