Datum: 06-02-2018
Inhoud

Van de directie
Beste ouder(s),
In de nieuwsbrief van januari vertelde ik u over het inspectiebezoek op 18 januari
jl. Met trots kan ik u melden dat inspecteur mevr. Hella Wairata zeer tevreden
was over de vier kwaliteitsaspecten die zijn onderzocht. We hebben deze dag
laten zien een goed beeld te hebben van onze sterke en minder sterke punten.
De inspectie heeft haar vertrouwen uitgesproken in de ontwikkelplannen die
reeds in gang zijn gezet. U moet daarbij o.a. denken aan de vernieuwing van onze
groepsplannen, de invoering van het kindvolgmodel en het verbeteren van ons
didactisch handelen ter verhoging van de opbrengsten. U hoort hierover in de
loop van dit schooljaar meer.
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Volgende week gaan de kinderen genieten van de voorjaarvakantie. Ik wens u
een hele fijne vakantie toe! Voor de Carnavalsvierders onder ons: Alaaf!
Groet,

Agenda

Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters

10-minuten-gesprekken
Direct na de vakantie staan de 10-minuten-gesprekken gepland. Deze week
ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De gesprekken vinden plaats op maandag
19 en woensdag 21 februari tussen 17.00 en 20.00 uur. Om organisatorische
reden heeft u deze keer geen mogelijkheid om uw voorkeur voor dag en/of
tijdstip aan te geven.
Wij rekenen op een flexibele opstelling van uw kant. Mocht de afspraak echt niet
uitkomen dan willen wij u vragen zelf te ruilen met een andere ouder. De
planningen hangen vanaf donderdag a.s. bij de lokalen.

Rapporten
Op de jaarkalender staat dat de rapporten worden uitgedeeld op maandag 5
februari. Deze datum is verzet naar donderdag 8 februari.

1

8 februari: rapport
9 februari: carnaval
12 t/m 16 februari: vakantie
19 en 21 februari: 10- minutengesprekken
19 februari: techniek groep 7
20 februari: techniek groep 8
5 maart: techniek groep 6

Nieuwe Woelwaters
We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Enis Nuraydin
Deniz Nuraydin
Krijn van Bergenhenegouwen
Ravi Borkes
Chayenne Chirino
Alyssa Chirino
J’Angelo Chirino
Israel Mebrahtom Sium

Datum: 06-02-2018
Schoolfotograaf dinsdag 6 maart
In de bijlage van deze nieuwbrief treft u een brief aan van de oudervereniging m.b.t. de schoolfotograaf.
Graag uw aandacht hiervoor.

Open huis woensdag 14 maart
Op woensdag 14 maart van 17.00 uur tot 19.00 uur houden wij ‘open huis’. Deze middag/avond is bedoeld voor
nieuwe ouders, maar ook u bent uiteraard van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de festiviteiten op
school. En mocht u nog ouders met jonge kinderen in uw omgeving kennen? Nodig hen gerust uit voor onze open
dag!

Invalproblematiek
Helaas hebben we de afgelopen weken ook binnen ons team te maken gehad met ziekte. In heel Nederland is een
nijpend tekort aan invallers; zo ook binnen onze stichting. Ook onze school heeft in de afgelopen periode een paar
keer geen invaller kunnen krijgen. Steeds hadden we het geluk dat vaste leerkrachten (parttimers) extra wilden
werken. Dit kunnen we echter niet blijven verlangen van onze deeltijders. Zij werken niet voor niets parttime. In
het uiterste geval kan deze problematiek ertoe leiden dat we u moeten vragen uw kind thuis te houden. Om te
voorkomen dat kinderen meer dan twee dagen thuis zijn, kunnen dit wisselende groepen zijn. We doen dit
natuurlijk niet graag.
U mag er dan ook van uit gaan dat wanneer wij u om uw medewerking vragen, het echt niet anders kan.

Oproep verkeersouders
Al jaren zetten Herman en Yvette Jasper (ouders van Hannah, groep 7) zich belangeloos in voor onze school als
verkeersouders. Zij maken zich hard voor een optimale verkeersveiligheid rondom de school. Ze gaan naar
bijeenkomsten van Veilig Verkeer Nederland, coördineren onze verkeersbrigadiers en organiseren o.a. de
fietscontroles en verkeersexamens. Helaas hebben Herman en Yvette aangegeven te willen stoppen met deze
taak. Zij werken met plezier één of meerdere nieuwe verkeersouders in. Mocht u hier iets voor voelen dan horen
wij dat graag. Verkeersveiligheid rondom de school is voor alle kinderen van groot belang dus wij hopen op een
paar enthousiaste opvolgers! U kunt uw interesse kenbaar maken bij de Willeke van der Burg.
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Datum: 06-02-2018
Wijziging data inloopspreekuur Peter van Zutphen
In overleg met Peter van Zutphen, schoolmaatschappelijk werk, zijn de data van zijn spreekuur veranderd. De
nieuwe data zijn.
o
o
o
o
o
o

woensdag 28 februari
woensdag 14 maart
woensdag 11 april
woensdag 30 mei
woensdag 20 juni
woensdag 11 juli

Peter van Zutphen is deze dagen van 8.15 uur tot 9.00 uur op school voor al uw vragen en zorgen. Loop gerust een
keertje binnen.

Carnaval!
Vrijdag 9 februari is het weer zover en vieren wij carnaval op school. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen verkleed
op het schoolplein komen, waar om 8.30 uur de opening zal zijn. Na de opening gaan de kinderen naar hun eigen
klas en begint het spelletjescircuit. Bij de kleuters gebeurt dit onder begeleiding van ouders; de groepen 3 t/m 8
worden gemixt. De kinderen krijgen ook wat te eten en te drinken, dus het gebruikelijke pauzehapje kan deze dag
thuisblijven.
De jaarlijkse optocht start rond 10.30 uur. De route is als volgt:
Vanaf de Woelwaters linksaf de Middelgraaf op; rechtsaf dr. van Hengelstraat; rechtsaf Diergaarde; over het
voetpad langs Albert Heijn (de auto maakt een lusje); daarna langs de winkels in de Kerkstraat; linksaf bij Shoeby;
over de Middelgraaf terug naar school.
Vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, neefjes, nichtjes, buren, vrienden enkennissen zijn allemaal van
harte welkom langs de route!
Na de optocht gaan alle kinderen nog eventjes terug naar de eigen groep. Daarna is er ‘Feestival’ in de hal, waarbij
er optredens vanuit alle groepen plaatsvinden.
Om 12.30 is het Carnavalsfeest afgelopen en begint de voorjaarsvakantie.
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