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De schoolbibliotheek
Een traktatie voor het team
Kunstlessen groep 7, 7/8 en 8
Burgerschapsspel ‘Terra Nova’
Afsluiten techniekthema licht
De avondvierdaagse

Agenda
Maandag 21 maart tot 25 maart
De week van de lentekriebels

De schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar een aantal extra ouders, die het
leuk lijkt om een dagdeel mee te helpen in onze schoolbibliotheek.
Onze voorkeur zou uitgaan naar een paar uurtjes in de middagen.
Dat is namelijk het tijdstip waarop de meeste kinderen een boek
komen ruilen.
De werkzaamheden bestaan uit het uitlenen en innemen van boeken
administratief te begeleiden, maar ook om kinderen te helpen met
het kiezen van een boek. Andere werkzaamheden bestaan uit het
up-to-date houden van ons boekenbestand, het labelen van nieuwe
boeken - en af en toe ook even een stofdoek over de boekenplanken
te halen.
Lijkt je het leuk om mee te helpen om op deze manier het lezen op
onze school verder te stimuleren en te begeleiden, klop dan even
aan bij meester Frans.
Frans J.G. Zondervan
f.zondervan@dewaterkant.net

Traktatie voor het team
Donderdag werd het team van de
Waterkant verrast met iets lekkers
en mooie woorden van dank voor
de leuke lessen en het feit dat het
vaak lukt om bij ziekte of
afwezigheid voor een vervanger te
zorgen.
Wat doet het ons goed dit te horen!
Veel dank!

Vrijdag 8 april
Nieuwsbrief 10

Dinsdag 12 april
Rondleiding ouders
Nieuwe kleuters

Meivakantie
Maandag 25 april t/m 06 mei

Kunstlessen groep 7, 7/8 en 8
De groepen 7, 7/8 en 8 hebben de afgelopen weken lessen gekregen
van een kunstdocent met het thema 'Bomen die alles zagen,
geschiedenis van het Bilderdijkpark.'
De kinderen hebben met elkaar naar oude foto's en kunstwerken
gekeken en vervolgens ook bomen getekend. Ook hebben zij een
rebus gemaakt en nog veel meer kunstwerken. Het was een groot
succes!

Verjaardagen
Van
18 maart t/m 08 april

Hartelijke groet,
Renate Landsman

Obs de Waterkant
Bilderdijkpark 18
1052 SC Amsterdam
020-6120122

Terra Nova

De afgelopen weken is groep 8 bezig
geweest met het burgerschapsspel
'Terra Nova'. Het spel is een
discussietool om lastige
maatschappelijke thema's
bespreekbaar te maken. Aan de hand
van een verhaallijn op een onbewoond
eiland discussiëren de kinderen over
hun ideale samenleving.
Met Terra Nova vormen leerlingen in
teams van vier of vijf, op een
onbewoond eiland, hun eigen
minimaatschappij. Ze ervaren wat het
betekent om deel uit te maken van
een samenleving door er zelf een te
mogen besturen. Per les komen
worden er nieuwe dilemma's/thema's ingebracht waar de kinderen
over in gesprek gaan en waar een afspraak over gemaakt wordt. De
kinderen zijn al een tijdje bezig en hebben al verschillende afspraken
opgeschreven.

Afsluiten thema licht

Om het thema Licht van de afgelopen Techniek lessen af te sluiten
lieten de leerlingen afgelopen donderdagmiddag proefjes zien en
hebben zij hierover verteld.

Avond4daagse Westerpark gaat door!

De 15e editie van de
AVOND4DAAGSE WESTERPARK
GAAT DOOR!
van maandag 16 t/m donderdag 19 mei 2022
De Stichting Avond4daagse Westerpark is zeer verheugd u mede te
delen dat er dit jaar gezellig met elkaar gewandeld kan worden door
ons prachtig Amsterdam.
Wij laten weten wanneer het draaiboek voor de organisatoren van
de avondvierdaagse 2022 op de website staat.
Met vriendelijke groet,
Mariette Jansen en Renée van Munster
Namens de Stichting Avond4daagse Westerpark
www.a4dw.nl

Vakanties regio noord:
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
Vrije middagen:
Vrijdagmiddag 15 juli 2022 (11.45 uur vrij)
Studiedagen:
Donderdag 14 april 2022
Woensdag 25 mei 2022
Vrijdag 27 mei 2022
Woensdag 22 juni 2022

