Datum: 07-11-2017
Inhoud

Van de directie
Beste ouder(s),
Het is alweer een maand geleden, onze tweedaagse naar Rotterdam! In de
bijlage treft u een korte sfeerimpressie aan. De tweedaagse stond in het teken
van visie/missie- ontwikkeling en teambuilding. Het was een feest om met dit
bevlogen en enthousiaste team op pad te gaan en ik ben trots op het resultaat.
We hebben intensief gesproken over de school die we willen zijn: nu en in de
toekomst. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 5 kernwaarden/speerpunten die
uitgangspunt zijn voor Obs de Woelwaters:
1.
Plezier
2.
Open en gastvrij
3.
Oog voor ieder kind
4.
Betrokkenheid en uitdaging
5.
Kwaliteit
Voor u misschien nog vrij betekenisloze begrippen; wij hebben duidelijk voor
ogen wat we eronder verstaan. U hoort hier in de toekomst zeker meer over.
Uiteindelijk wil ik ook ouders en kinderen de gelegenheid geven om mee te
denken over onze visie en de concretisering hiervan. Hoe we dit precies gaan
doen is nog niet duidelijk. U hoort hier in de loop van dit schooljaar meer over.
Naast deze visie/missie is de grootste opbrengst van de tweedaagse misschien
wel het enorme teamgevoel dat is ontstaan. We realiseren dat we elkaar nodig
hebben om dát te bereiken wat we voor ogen hebben. We willen een
professionele cultuur hebben en weten goed wat we hieronder verstaan. We
willen uw kind(eren) het allerbeste onderwijs geven en zijn ervan overtuigd dat
we samen een heel eind komen. Hoe mooi is dat!!
Bij het verschijnen van de volgende nieuwsbrief verwelkomen wij Sinterklaas
alweer op school. Ik wens u een gezellige novembermaand toe.
Tot 5 december!
Groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters

Nationaal schoolontbijt – donderdag 9 november
Aankomende donderdag doen wij weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Morgen ontvangt u hier een aparte nieuwsbrief over.
Denken jullie eraan dat jullie zoon/dochter hiervoor de volgende spullen mee
moet nemen: een bord, bestek en een beker. Graag allen voorzien van naam.
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Van de directie
Nationaal schoolontbijt
Grafiekworkshop Etsen
Muziek
Vertrek Dionne Wind
Vervanging Eva Sanders
Staal
Nieuw netwerk
Van de OV
Kindermonitor GGD
Sinterklaas
MR
“Heppie?! Kinderen en
emoties”

Agenda
9 november: schoolontbijt
20 november: studiedag
5 december: Sinterklaas
6 december: speelgoedmiddag

Nieuwe Woelwaters
We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Hugo te Pas
Lunè Fondse
Thijn Ankersmit
Janne Hendriksen

Datum: 07-11-2017
Grafiekworkshop Etsen
In het kader van het cultureel programma staat dit jaar beeldende kunst centraal. Het is de bedoeling dat alle
kinderen een grafiekwerkje gaan maken, een afdruk van een ets. Afgelopen week is Tim Hinterding, beeldend
kunstenaar en lid van kunstenaarsvereniging Breekijzer, begonnen met de introductielessen voor de
grafiekworkshop in de eerste groepen. Daarin legt hij uit wat een kunstenaar zoal doet, hoe hij kijkt en werkt.
Ook legt hij uit hoe het maken van een ets in zijn werk gaat. Na de introductieles volgt de eigenlijke workshop,
daarbij is het handig dat de kinderen kleding dragen die vies mag worden. Tot slot volgt er in alle groepen een
evaluatieles, belangrijk om samen te kijken naar wat er gedaan en gemaakt is.
Het schema wanneer welke groep een les of workshop heeft:
Woensdag
1 november: introductieles voor groep 1, 3, 4, 5 en 6
Woensdag
8 november: workshop voor groep 3 en 6 (rekening houden met kleding !)
Donderdag
9 november: introductieles voor groep 1-2, 2-3, 7 en 8
Dinsdag
14 november: workshop groep 1 (rekening houden met kleding !)
Woensdag
15 november: workshop groep 4 en 5 (rekening houden met kleding !)
Donderdag
16 november: workshop groep 1-2 en 7 (rekening houden met kleding !)
Woensdag
22 november: evaluatie les voor groep 1, 3, 4, 5 en 6
Donderdag
23 november: workshop groep 2-3 en 8 (rekening houden met kleding !)
Woensdag
29 november: evaluatie les voor groep 1-2, 2-3, 7 en 8
We hopen dat de kinderen genieten van alle lessen en trots kunnen zijn op hun eigen kunstwerk !
Verzoek: Voor het schoonmaken van de etsplaten kunnen we oude theedoeken gebruiken. Die theedoeken
worden naderhand weggegooid.

Muziek
Vorig jaar zijn we gestart met de impuls voor het muziekonderwijs, daarbij kreeg groep 4 gedurende het
hele schooljaar AMV lessen. Ook dit jaar krijgt groep 4 AMV lessen van onze vakleerkracht muziek, Marion
Stokman. Als vervolg daarop gaan we dit jaar verder met 20 instrumentale lessen in groep 5. Daarvoor
gebruiken we instrumenten die enkele jaren geleden geschonken zijn door muziekkorps St. Joris uit Ulft.
Ook hebben we zelf nog wat extra trompetten en klarinetten aangeschaft.
Tot aan de meivakantie gaan de kinderen van groep 5 aan de slag met de lessen Speelorkest, verdeeld over
2 kleine groepen. Onder leiding van Boris Jansen gaat een aantal kinderen oefenen op blaasinstrumenten en
juf Ans gaat met wat andere instrumenten aan het werk.
Boris Jansen is net als Marion Stokman verbonden aan de Muziekschool Doetinchem. Hij is tevens leraar bij
de Harmonie Ulft. Voor de meivakantie zullen de kinderen in een klein optreden in de popzaal van de DRU
laten zien en horen wat ze geleerd hebben.
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Datum: 07-11-2017
Vertrek Dionne Wind
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik u het vertrek aan van Dionne Wind.
Dionne heeft een nieuwe baan aanvaard op het Graafschap College in Doetinchem en is daar deze week
officieel begonnen. Afgelopen donderdag was ze voor het laatst in groep 5. Deze week is ze nog aanwezig
tijdens de 10-minuten-gesprekken en dat zit het er voor Dionne echt helemaal op.
Dionne heeft 17 jaar gewerkt voor Obs de Woelwaters; voornamelijk in groep 8. Dionne heeft aangegeven
geen ‘groots’ afscheid te willen. In groep 5 vond er een klein afscheidsfeestje plaats en volgende week staan
we op teamniveau stil bij haar vertrek.
Op woensdag hebben wij Paraatcollega Nienke Dunnewold bereid gevonden om tot het einde van dit
schooljaar les te komen geven in groep 5. De donderdag neemt de eigen leerkracht Ans van Remmen voor
haar rekening. Nienke Dunnewold is een vertrouwd gezicht bij ons op school. Zij heeft ook vorig schooljaar
van februari t/m juli lesgegeven in groep 5.
Dionne, we gaan jouw vrolijkheid en enthousiasme missen op school. Heel veel succes gewenst op het
Graafschap College!

Vervanging Eva Sanders
U heeft ongetwijfeld opgemerkt dat Eva Sanders in verwachting is. Eva en haar man Niek verwachten eind
januari hun tweede kind. Als alles goed blijft gaan, werkt Eva tót de kerstvakantie in groep 1/2.
Na de kerstvakantie zullen haar werkdagen (maandag en dinsdag) worden ingevuld door Anne Stevering.
Anne is een vertrouwd gezicht bij ons op school. Zij heeft enkele jaren geleden lesgegeven in de
instroomgroep en valt regelmatig in bij ons op school. Anne neemt ook deel aan onze cursus ‘Rijk
kleuteronderwijs, Rijk Spel’. Voor haar een mooie gelegenheid om het geleerde direct in de praktijk toe te
passen. Naar verwachting hervat Eva haar werkzaamheden weer na de meivakantie.

Staal
Zoals u weet werken wij in de groepen 4 t/m 8 sinds vorig jaar met de methode Staal voor zowel de spellingals de taallessen. De spellingmethode werkt volgens de methodiek van José Schraven. In bijgaand
ouderfilmpje legt methodespecialist Denni Hijink (van Malmberg) uit hoe deze spellingmethode werkt. Het
filmpje duurt 5 minuten en is echt een aanrader voor ouders!
https://youtu.be/BLz9FSXiBGA
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Datum: 07-11-2017
Nieuw netwerk
Van ma 27 t/m woe 29 november stapt de school over op een (voor ons) geheel nieuw netwerksysteem,
Office 365. Deze overstap heeft tot gevolg dat wij 3 dagen geen beschikking hebben over onze digitale
middelen (digiborden, computers, laptops, wifi, etc.).
De leerkrachten weten dit al enige tijd en doen hun uiterste best om hun lesprogramma zinvol in te vullen.
We gaan ervan uit dat alles weer draait op donderdag 27 november.
De school en leerkrachten zijn overigens wel telefonisch en per mail bereikbaar. De kans is groot dat men na
schooltijd eerder naar huis gaat om daar hun administratieve taken te kunnen uitvoeren. Wellicht goed om
rekening mee te houden.

Van de OV
Wij willen alle ouders die gehoor hebben gegeven aan de oproep om de vrijwillige eigen bijdrage (op tijd) te
betalen, heel erg bedanken! Daarnaast willen we alle ouders die het nog niet hebben gedaan vriendelijk
verzoeken om dit alsnog te doen.
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn in volle gang; we hebben geld uitgetrokken voor nieuwe
Sinterklaas versiering en aan de cadeautjes voor de kinderen kunnen we dit jaar iets meer spenderen.
Daarnaast hebben we heel recentelijk een geluidsinstallatie aangeschaft; we kunnen nu op een makkelijke
manier met eigen middelen activiteiten voorzien van een muzikale omlijsting. Dit zijn enkele voorbeelden
van waar de bijdrage voor wordt ingezet.
Onze volgende vergadering vindt plaats op donderdag 30 november om 20:00 uur in de hal van de school.
Iedereen is van harte welkom om een keer aan te schuiven.
Voor vragen en opmerkingen: spreek ons aan op school of stuur een mail naar
ouderverenigingwoelwaters@hotmail.com

Kindermonitor GGD
Bij de vorige nieuwsbrief stuurden wij u een oproep van de GGD deel te nemen aan de kindermonitor. Op
dit moment hebben slechts enkele ouders van onze school de monitor ingevuld.
U kunt meedoen aan het onderzoek door te klikken op de link www.kindermonitorNOG.nl of door deze link
te kopiëren en te plakken in de adresbalk van uw browser.
De Kindermonitor is een belangrijk regionaal vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, leefstijl en
opvoeding van kinderen. GGD en gemeenten gebruiken de resultaten uit het onderzoek om de gezondheid
en de ontwikkeling van kinderen in onze regio te bevorderen. Ook de jeugdverpleegkundige of jeugdarts,
verbonden aan uw school, kan hierdoor beter aansluiten bij wat ouders en kinderen nodig hebben op het
gebied van gezondheid.
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Datum: 07-11-2017
Sinterklaas

MR

Ook dit jaar kijken we weer uit naar het bezoek van de
Sint aan onze school op dinsdag 5 december. We
wachten deze ochtend buiten op het schoolplein aan
de kant van de Wesenthorst op de Sint en zijn pieten.
De deuren van de school zijn die ochtend op slot.
Spullen kunnen dus nog niet naar binnen worden
gebracht.
Ook zullen de gymlessen vervallen deze ochtend.

De medezeggenschapsraad heeft een eigen
e-mailadres. Mocht u vragen hebben of iets willen
delen met de MR, dan kunt u een berichtje sturen
naar het volgende adres:
medezeggenschapsraad@obsdewoelwaters.nl
Hierbij kunt u denken aan op – en of aanmerkingen
over de school, positieve ervaringen en ideeën.

We maken er weer een gezellig Sinterklaasfeest van
samen!

“Heppie?! Kinderen en emoties”:
Introductieworkshop in de Bibliotheek Dinxperlo
Kinderen moeten leren omgaan met hun emoties en gevoelens. Maar hoe doe je dat? In deze interactieve
workshop kijken we met Verena Elfring-Kraaij van Samenkind Coaching & Training naar de werking en de
belangrijkste functies van emoties bij kinderen. Wat hebben kinderen te leren en hoe kunnen
ouders/opvoeders ze daarin begeleiden.
In deze workshop gaan we het hebben over de werking en de belangrijkste functies van emoties. Wat doen ze
en wat hebben ze ons te bieden? Door het inzicht dat hierdoor ontstaat kunnen we een basis leggen om op
een andere manier naar kinderen en hun emoties te kijken en hen deze te laten herkennen, erkennen en ze te
leren hier op een goede manier mee om te gaan. Als deelnemer maak je kennis met wat de kinderen te leren
hebben en hoe wij als ouders/opvoeders hen daarin kunnen begeleiden en voorgaan. Na deze introductie
workshop ga je naar huis met een aantal concrete tips, waar je direct mee aan de gang kan en krijg je een
hand-out waarin je alles nog eens rustig na kan lezen.
Datum: donderdag 16 november
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: de Bibliotheek Dinxperlo Nieuwstraat 47
Inschrijven verplicht: www.achterhoeksepoort.nl-activiteiten of in de Bibliotheek
Kosten leden de Bibliotheek: €7,50 niet leden €10,-
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