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Ouders weer welkom in de school
Op tijd op school komen
Bezoek aan het Concertgebouw
Vakanties & vrije dagen

Agenda
Vrijdag 18 februari
groepen 3 tot en met 8
mijnrapportfolio staat klaar

Ouders weer welkom in de school
Op de persconferentie van 15 februari is bekend gemaakt dat de meeste
coronamaatregelen per 18 en 25 februari komen te vervallen. Ouders,
verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Een mondkapje is
niet meer nodig. Wij zijn erg blij dat we ouders weer mogen verwelkomen bij
ons op school.
We hebben in de coronatijd wel gemerkt dat de rust in de ochtend, in de
school en in de klassen, zorgde voor een betere start van de dag voor
leerlingen en leerkrachten. Aan de andere kant vinden wij het contact met
ouders heel waardevol en zien we ouders graag weer in de school. Daarom
kiezen we voor een middenweg, die bij veel ouders al bekend is. Afgelopen
oktober werkten wij ook met inloopweken. Dat willen wij nu weer doen.
In het ouderportaal delen wij daarover meer informatie. Heel graag tot ziens!

Op tijd op school
Op tijd op school komen betekent een prettige start van de schooldag. Dit
geldt voor de kinderen zelf, maar ook voor de kinderen in de klas en de
leerkrachten. Te laat in de les komen, verstoort namelijk de les. Daarnaast
missen kinderen die te laat komen een deel van de les. Dat willen we
voorkomen. Daarom herhalen we de afspraken die op de Waterkant gelden:
-

-

De deur van de school gaat open om 8.15 uur. Om uiterlijk 8.25 uur
lopen de kinderen naar de klas, zodat de lessen om 08.30 uur kunnen
beginnen!
Natuurlijk zien we het liefst dat alle kinderen elke dag op tijd op school
zijn. Het kan voorkomen dat dit een keertje niet lukt. Geen probleem.
Als uw kind in één maand 3x of vaker te laat in de klas komt, dan geeft
de leerkracht een brief mee naar huis die u dient te ondertekenen.

Maandag 28 februari t/m
04 maart
ouder-kindgesprekken.

Dinsdag 01 maart
Rondleiding ouders
Nieuwe kleuters

Vrijdag 18 maart
Nieuwsbrief 9

Voorjaarsvakantie
Maandag 21 februari t/m 25
februari

-

Komt uw kind in de maand daarop nog 3x te laat, dan volgt er een
tweede brief.
Is een derde brief nodig, dan volgt een gesprek met de directie.
De volgende stap is een melding aan de leerplichtambtenaar van de
gemeente Amsterdam.

Verjaardagen
Van
28 januari t/m 18 februari

Wij verzoeken alle ouders en kinderen om na de voorjaarsvakantie weer extra
hun best te doen om op tijd op school te komen. Succes!

Naar het concertgebouw
Afgelopen week zijn de kleutergroepen
op visite geweest bij het concertgebouw.
Het is genieten om zulke uitstapjes weer
te maken!
Ook de groepen 5 en 6 bezochten vrijdag
het concertgebouw. Dat kon gelukkig
nog voordat de storm op gang kwam. Juf
Renate, juf Mirjam en alle kinderen
hebben het erg leuk gehad!

Vakanties & vrije dagen (aanstaand)
Vakanties:
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 18 april 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
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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

