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Studiedag dinsdag 28 september
Dinsdag 28 september zijn alle leerlingen i.v.m. een studiedag vrij.
In de ochtend gaan wij o.b.v. een onderwijsconsulente aan het werk
met de nieuwe rekenmethode en rijke rekenhoeken bij de groepen
1/2. De middag wordt besteed aan cultuuronderwijs.

Een groen schoolplein
De waterkant heeft de subsidie voor een groen schoolplein
toegekend gekregen. Dit betekent dat wij komend schooljaar het
plein voor de school gaan herinrichten. Volgende week zal de
ontwerper samen met de leerlingenraad in gesprek gaan over de
wensen van de kinderen. Er wordt binnenkort ook een online
meeting georganiseerd met ouders en leerkrachten. Voor 12
november moet het (concept) ontwerp naar de
beoordelingscommissie.

Schoolreisjes
Vorige week zijn de leerlingen allemaal op schoolreisje geweest.
Groep ½ naar Oud Valkeveen, groep 3, 4, 5 naar de natuurschool en
groep 6,7 en 8 gingen Poldersporten.

Het was een feestje om weer met de kinderen op stap te zijn.
Hartelijk dank, dat u dit met de vrijwillige ouderbijdrage mogelijk
maakt!

Kinderboekenweek /WG kunst
Op woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is
‘Worden wat je wil!’. Woensdagochtend mogen de kinderen passend
bij het thema (bv. Als een beroep) verkleed naar school komen. In
deze week wordt er voorgelezen, samen gelezen, kunnen ouders
komen vertellen over hun beroep in
de klas en is er een
voorleeswedstrijd.
Ook bezoeken alle kinderen het WG
kunstterrein voor een workshop
passend bij de Kinderboekenweek.
Een aantal groepen is al geweest.

Agenda
Studiedag 28 september
Studiedag
kinderen zijn vrij

Donderdag 30 september
Tentoonstelling kleuters
Na schooltijd op het voorplein

Donderdag 07 oktober
Tentoonstelling voor de ouders
van groep 3 t/m 8
Na schooltijd op het voorplein

Wetenschap &techniek
Komende week gaan de groepen 1/2 aan het werk met proefjes
over water en zeep en gaan de kinderen zelf een zeepje maken. De
leerkrachten vragen 3 ouders om te helpen bij deze leuke activiteit.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn deze week gestart met het
maken van een waterleiding, een boot en een watermolen.
Bij goed weer zijn er buiten op het schoolplein (en voetbalveld)
twee presentaties voor de ouders:
Donderdag 30 september voor de ouders van groep 1/2 (14.45)
Donderdag 7 oktober voor ouders van groep 3 t/m 8 (14.45)
Tijdens deze presentaties kunnen de kinderen de proefjes laten zien
en hun ontwerp.
WaterkantAcademie (voorheen WestAacademie)
Na de herfstvakantie start de WaterkantAcademie op de
woensdagmiddag. Er kunnen 35 leerlingen deelnemen. In totaal
versturen wij ruim 60 leerlingen een uitnodiging. Deze leerlingen
kunnen zich via een link in de uitnodiging digitaal aanmelden. Als er
teveel aanmeldingen zijn wordt er op basis van
ondersteuningsbehoefte een selectie gemaakt.
Het programma duurt van 12.15 tot 14.30. De uitnodigen worden
eind volgende week verstuurd.
Te laat komen
Er komen iedere dag een flink aantal leerlingen te laat
op school. Dit is vervelend voor de kinderen zelf, de
groep, de leerkracht en de overige medewerkers in
school. Wij gaan ons daarom vanaf nu aan het
protocol van de leerplichtambtenaar houden. Dit
betekent dat wij bij 3 keer te laat komen binnen een maand een 1e
herinneringsbrief sturen. Na de tweede maand volgt er een gesprek
met de directeur, na de derde maand een gesprek met de
leerplichtambtenaar. Natuurlijk hopen wij dat dit nodig is en we
allemaal op tijd op school zijn.
Te laat ophalen
Het kan een keer gebeuren dat u net even te laat op school kunt zijn.
Op dit moment gebeurt het teveel ouders, te vaak.
Iedere dag worden er kinderen te laat opgehaald soms wel tot 20 of
30 minuten. Dit is vervelend, omdat de leerkrachten na schooltijd
afspraken gepland hebben met ouders, externe organisaties of
vergaderingen met collega’s.
Kunt u niet op tijd uw kind ophalen op school? Probeer dan zelf
voor een oplossing te zorgen met bv. de ouder van een klasgenootje
of een oppas. Alvast hartelijk dank!
Vakanties en vrije dagen
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

Donderdag 14 oktober
Rondleiding ouders
Nieuwe kleuters

Vrijdag 15 oktober
Nieuwsbrief 2

Feestdagen (vrije dagen):
Goede vrijdag
15 april 2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
Hemelvaart
26 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Vrije middagen:
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

3 december 2021 (12.15 uur vrij)
24 december 2021 (11.45 uur vrij)
15 juli 2022 (11.45 uur vrij)

Studiedagen:
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag

28 september 2021
24 november 2021
9 februari 2022
14 april 2022
25 mei 2022
27 mei 2022
22 juni 2022

