Datum: 03-10-2017
Inhoud

Van de directie
Beste ouder(s),
Woensdagavond a.s. reizen we met het hele team af naar Rotterdam. Hier gaan
we donderdag en vrijdag hard aan het werk. De tweedaagse is voornamelijk
gericht op visieontwikkeling (wat vinden we belangrijk in ons onderwijs?),
concretisering (hoe ziet dat er in de praktijk uit?) en toekomstvisie (waar staan
we over vijf jaar?). Jessica van Zuidam (interim bestuurder Paraat scholen) is
donderdag aanwezig om samen met mij leiding te geven aan dit proces.
Natuurlijk is deze tweedaagse eveneens gericht op teambuilding. De school
heeft de afgelopen jaren veel nieuwe teamleden mogen verwelkomen. Ik ben
er van overtuigd dat het verbeteren/ontwikkelen van ons onderwijs alleen lukt
als we SAMEN de juiste dingen doen. Hierbij hebben we elkaar hard nodig en is
het van essentieel belang dat teamleden samen leren, elkaar scherp houden,
feedback geven, etc. Deze tweedaagse was al gepland vóór de Landelijke
Onderwijsstaking van PO in actie werd georganiseerd. Omdat een groot aantal
teamleden heeft aangegeven te willen staken, heb ik het programma op
donderdag aangepast. Een groot aantal teamleden gaat deze middag (vanuit
Rotterdam) naar Den Haag om hun stem te laten horen. Marcel Roelofs
(regiocoördinator van PO in actie) schrijft hierover meer in deze nieuwsbrief. Ik
beloof u in de nieuwsbrief van september te informeren over de (hopelijk)
mooie opbrengsten van onze tweedaagse.
Tot dan!
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Jubileum Ans van Remmen
Op 1 augustus jl. was juf Ans 40 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan bijna
37 jaar op onze school. In teamverband hebben we hier aandacht aan besteed
op 18 augustus en met de kinderen zongen we haar toe op dinsdag 19
september. We zijn enorm trots op deze fanatieke, gedreven leerkracht.
Daarom voegen we het krantenartikel dat vorige week woensdag in het Oude
IJsselstreek Vizier verscheen, toe aan deze nieuwsbrief.

Nieuwe Woelwaters
We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Femm Krul
Sil Roes
Kaan Bas
Finn van Bergenhenegouwen
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Geslaagde klusdag 30 september
Maar liefst negen ouders en vier medewerkers
hebben vorige week een succesvolle klusdag mogelijk
gemaakt. De RT-ruimte is opgeknapt, de ICTbekabeling veiliger aangelegd, de ketelruimte
opnieuw ingericht, het leermiddelenmagazijn
opgeruimd, er is plakfolie geplakt en nog tal van
andere kleine klusjes zijn uitgevoerd.
Helaas konden wij buiten niet zo heel veel doen
vanwege het slechte weer. Jammer, want in deze tijd
van het jaar is regelmatig bladblazen geen overbodige
luxe. Was u zaterdag niet in de gelegenheid, maar
bent u wel bereid om ons een keer te helpen met wat
werkzaamheden op school? Meldt u even bij één van
ons.

Bedankt
Alle kaartjes, bloemen, tekeningen, lieve woorden en
aandacht die ik heb gekregen bij mijn 40 jarig jubileum
als juf hebben mij verrast en ontzettend goed gedaan.
Iedereen hartelijk dank daarvoor!
Ans van Remmen

Opa- en oma-middag 11 oktober a.s.
Op 11 oktober a.s. (volgende week woensdag!!)
houden wij onze jaarlijkse opa- en oma-middag. Op
deze middag zijn alle opa’s en oma’s die het leuk
vinden van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in de groep(en) van hun kleinkind(eren). Alle
opa’s en oma’s zijn welkom vanaf 13.00 uur. Kinderen
die geen opa en oma meer hebben, mogen evt. ook
een buurman, buurvrouw of andere ‘oudere’
uitnodigen. We sluiten de middag (net als gewoonlijk)
af om 14.15 uur. Wij hopen veel opa’s, oma’s en
andere belangstellenden te mogen begroeten
volgende week!

Vertrek Dionne Wind
Dionne Wind (leerkracht van groep 5), heeft aangekondigd
haar werkzaamheden op Obs De Woelwaters binnen
afzienbare tijd neer te leggen. Dionne heeft een nieuwe baan
aanvaard op het Graafschap College in Doetinchem. Ze wordt
daar practicum-assistent in het Onderwijs Leer Centrum. We
vinden het bijzonder jammer dat Dionne onze school (na 17
jaar) gaat verlaten, maar gunnen haar deze prachtige
carrièrestap. We gaan zorgvuldig op zoek naar geschikte
vervanging. Voorlopig blijft Dionne op woensdag en
donderdag leerkracht van groep 5.

Doppen sparen voor KNGF
Geleidehonden.
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans,
wel voor KNGF Geleidehonden. U steunt niet alleen de
opleiding van onze geleidehonden, maar spaart ook
nog eens het milieu. Inmiddels hebben alle doppen
samen al duizenden euro’s opgeleverd.
Dus gooi de dopjes van frisdrank en melkpakken niet
weg, maar lever ze in op school. Dat kan in de
verzamelbak bij groep 5. Postbode Leon Aalders zorgt
dan dat ze op de goede plek komen. Kijk ook op:
https://www.geleidehond.nl/
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Cultuur
Op De Woelwaters hechten we veel waarde aan cultuureducatie, dat zijn alle vormen van educatie waarbij
cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Daarbij moet u denken aan muziek, dans, drama, beeldende kunst,
literatuur, media en erfgoededucatie. Veel van deze onderdelen komen aan bod tijdens bijv. de M.I. of taal
lessen. Een ander deel van deze activiteiten worden bovenschools georganiseerd door KiCK (Kind, Cultuur en
Kunst), een samenwerkingsverband van 20 basisscholen in de gemeente Oude IJsselstreek waar onze school ook
onder valt. Elk jaar staat één discipline uit de kunst- en cultuureducatie centraal; voor dit schooljaar is dat de
discipline Beeldend die tot stand is gekomen in samenwerking met Kunstenaarsvereniging BREEKIJZER. Voor onze
school komt beeldend kunstenaar Tim Hinterding op school om in alle groepen lessen te verzorgen, de dat
volgen nog. Dankzij CMK subsidie kunnen we dit jaar wat extra’s doen en gaan veel groepen naar een atelier of
museum om beeldende kunst te bekijken. Groep 7 en 8 gaat als eerste op 1 november met de bus naar het
Rijksmuseum en groep 5 en 6 gaat in het voorjaar met de bus naar Kröller Müller. Daarnaast krijgen alle
leerkrachten eind oktober een training over procesgericht werken om de kinderen nog beter te kunnen
begeleiden in hun creatieve proces.
Het tweede gedeelte van het projectplan van Kick bestaat uit Erfgoededucatie, elke groep neemt hieraan deel.
KiCK werkt samen met een aantal partners voor erfgoededucatie in onze omgeving, o.a. Huis Bergh, ICER in Ulft,
Museum Markt 12 in Aalten, Min 40 Celsius in Varsselder. Erfgoededucatie brengt het verleden dichterbij en
versterkt daarmee het historisch besef. We proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de M.I. thema’s
van een groep, dat maakt het onderwijs levend In dat kader gaan veel groepen een bezoek brengen aan een
museum of kasteel, groep 5 gaat op 10 oktober naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Gedurende het jaar
houden we u op de hoogte van alle activiteiten. Voor vragen op dit gebied kunt u terecht bij Ans van Remmen,
cultuurcoördinator en bestuurslid van KiCK.

Staken
Zoals u weet gaan we a.s. donderdag staken in Den Haag. We willen samen met vele collega’s laten zien dat
het code rood is in het basis- en speciaal onderwijs. We willen naast een eerlijk salaris en vermindering van de
werkdruk ook staken voor de toekomst van het onderwijs en dus voor uw kind. De afgelopen maanden hebben
leerkrachten, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd, maar de zorgen zijn nog
niet weggenomen. We vinden het fijn om te merken dat er veel ouders zijn die ons steunen, en die zich ook
zorgen maken over de toekomst van het onderwijs in Nederland. Nu is het moment om het onderwijs weer op
de politieke agenda te krijgen.
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Jantje Beton

Kinderboekenweek

Afgelopen schooljaar hebben wij in mei meegedaan
met de verkoop van loten voor de Jantje Beton Loterij.
In totaal zijn er 770 loten verkocht. Dit heeft onze
school €1155,- opgebracht. Wat gaan we met dit
bedrag doen? U heeft vast al het mooie klimtoestel op
het schoolplein aan de kant van de bovenbouw
gezien. Wij willen ook graag voor de kleuters een mooi
nieuw toestel. De opbrengst van de Jantje Betonactie
is een mooi begin om verder te sparen. Ontzettend
bedankt voor jullie inzet!

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar
‘gruwelijk eng!’. De school is al mooi versierd. Deze
week en volgende week wordt er in de groepen
gewerkt met dit thema. Een voorbeeld is het
groepsdoorbrekend lezen. Hieronder ziet u groep 3 en
groep 7 samen lezen.

Inloopspreekuren GGD
Hallo,
Mijn naam is Daisy Birahy, jeugdverpleegkundige vanuit GGD Noord- en Oost Gelderland, gekoppeld aan
basisschool de Woelwaters te Ulft. Naast de reguliere contactmomenten houd ik een aantal keer per
schooljaar open inloopspreekuren op school. U kunt binnen lopen voor bijvoorbeeld vragen rondom
opvoeding en gezondheid, de lengte en het gewicht van uw kind, maar ook voor een gehoor- en ogentest.
Datum inloopspreekuur

Tijd

Woensdag 22 november ‘17

08:15u-08:45u

Woensdag 24 januari ‘18

08:15u-08:45u

Woensdag 28 maart ‘18

08:15u-08:45u

Woensdag 13 juni ‘18

08:15u-08:45u

Daarnaast kunt u per onderstaande contact gegevens contact met mij opnemen.
Een vriendelijke groet en wellicht tot ziens,
Daisy Birahy
Jeugdverpleegkundige GGD Noord- en Oost Gelderland
Deventerstraat 19A
7311 BH Apeldoorn
Postbus 51
7300 AB Apeldoorn

T. 088 - 443 35 14 (direct)
T. 088 - 443 30 00 (algemeen)
E. d.birahy@ggdnog.nl

Werkdagen: ma-di-wo-do
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Bericht van Sensire – KIGO
Graag jullie aandacht voor het volgende! Wij gaan op maandag 23 oktober 2017 starten met een
KIGO (= groep voor kinderen van gescheiden ouders) voor het basisschoolonderwijs.
Mochten er ouders zijn die hun kind(eren) daarvoor op zouden willen geven dan horen wij het graag!
Hieronder een overzicht voor wie de training bedoeld is.
Wie
De training is bedoeld voor alle leerlingen op het basisschoolonderwijs die woonachtig zijn in de
gemeente Oude IJsselstreek.
Voor leerlingen die hulpvragen hebben omtrent de scheiding van hun ouders.
Doel:
De nadruk ligt op het uitwisselen van ervaringen en hoe om te gaan met de scheiding van ouders.
Dit kan voor iedere leerling anders zijn.
De onderwerpen die behandeld worden:
- Moment van scheiden - ervaringen uitwisselen
- Nieuwe situatie na scheiding - leren (h)erkennen van emoties
- Omgangsregeling - handvatten hoe hiermee om te gaan
- Wat betekent het om op een andere manier contact te hebben met je vader en moeder?
- Nieuwe relatie - Hoe om te gaan met evt. nieuwe partner van vader en moeder
Werkwijze
Groepswerk is in onze ogen maatwerk leveren. Er wordt hier met een draaiboek gewerkt maar er wordt
per leerling afgestemd wat hij of zij nodig heeft. Daarbij maken wij gebruik van de RET methodiek en
oplossingsgerichte methodieken. De leerlingen krijgen handvatten die zij in hun dagelijkse leven
kunnen toepassen. De kracht van de groep is om van elkaar te leren, (h)erkenning te vinden en met
ondersteuning van ons, tot eigen oplossingen te komen.
Ouders zijn daarbij erg belangrijk en zullen dan ook actief betrokken worden. De ervaring leert dat dit
erg motiverend werkt en noodzakelijk is. Tijdens de intake worden ouders hier verder over
geïnformeerd.
Duur + Kosten
De training omvat 6 bijeenkomsten van 5 kwartier met een follow-up bijeenkomst enige tijd later.
Er is een maximum van 6 - 8 deelnemers.
De training is kosteloos en zal starten wanneer er voldoende deelnemers zijn.
Duur training: 23 oktober 2017 tot 27 november 2017.
Meer info, mail of bel!
Willy Nijland; w.nijland@helpgewoon.nl
of 06 - 15675157
Liedy Claus;
l.claus@sensire.nl
of 06 - 10264426
Maatschappelijk werkers Sensire gemeente Oude IJsselstreek
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