Datum: 09-01-2018
Inhoud

Van de directie
Beste ouder(s),
Allereerst wens ik u en uw kind(eren) een heel mooi en gezond 2018 toe!
Hopelijk bent u het nieuwe jaar goed begonnen en heeft u genoten van een fijne
kerstvakantie met uw gezin. De komende vijf weken staan (naast heel veel leuke,
reguliere lessen en activiteiten) in het teken van toetsen, rapporten en het
opstellen van nieuwe groepsplannen. Bij ons op school worden twee keer per
jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen (Cito leerlingvolgsysteem),
waarmee we ons onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen vergelijken
met landelijke normen. In de onderbouw wordt deze maand gestart met het
invullen van het kindvolgmodel, gebaseerd op belangrijke waarnemingen van de
leerkracht. Ondanks het feit dat we veel waarde hechten aan onze toets analyses
(ze vormen de basis voor ons aanbod) wil ik met klem benadrukken dat het
afnemen van toetsen geen doel op zich is! De ontwikkeling van uw kind is veel
meer dan een cijfer of score op een reken- of taaltoets. Wij zijn veel trotser op de
diversiteit aan talenten die onze leerlingen bij ons op school gedurende de
gehele dag laten zien. Niet alleen tijdens onze MI-lessen komen de meest
creatieve ideeën tot stand, maar ook tijdens muzieklessen, beeldende vorming,
gymlessen en de kanjertraining zijn we trots op hetgeen kinderen in zichzelf naar
boven halen. Kortom: we zijn blij met enkele objectieve meetmomenten per jaar,
maar zijn misschien wel blijer met alle andere successen van onze leerlingen. U
hoort hier ongetwijfeld meer over tijdens de rapportbesprekingen na de
voorjaarsvakantie.
Op donderdag 18 januari krijgen wij een regulier bezoek van de
onderwijsinspectie. Ik presenteer deze dag met trots de ontwikkelingen die we
momenteel als school doormaken. Daarnaast hoop ik ook de nodige feedback te
krijgen waar we als school mee vooruit kunnen de komende jaren. In de volgende
nieuwsbrief leest u hier ongetwijfeld meer over. Tot dan!
Groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters
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Agenda
29 januari spreekuur Peter van
Zutphen.
8 februari rapport
9 februari carnaval
10 t/m18 februari voorjaarsvakantie

Nieuwe Woelwaters
We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Elle van Ditshuizen
Nova Rensen

Schoolverlaters
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Wij wensen Katka uit groep 6, Finn
en Mohammed uit groep 5 heel veel
succes en plezier op hun nieuwe
school.

Datum: 09-01-2018
Ziekte Ans van Remmen
Ans van Remmen, leerkracht van groep 5, staat de komende drie weken niet voor de groep. Ans heeft last van een
peesontsteking én een slijmbeursontsteking in haar schouder. De behandelend arts heeft absolute rust
voorgeschreven. Marlot Koster en Seline Maas vervangen Ans de komende weken. De betreffende ouders zijn
hierover in een aparte brief geïnformeerd.

Datum Rapport 1 gewijzigd
Op de jaarkalender staat dat de rapporten worden uitgedeeld op maandag 5 februari. Deze datum is verzet naar
donderdag 8 februari. Bij het rapport ontvangt u een uitnodiging voor een 10-minuten-gesprek. Deze 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 t.z.t. bij de lokalen.

Goede Doelen actie 20 april!
Op Obs De Woelwaters wordt vrijwel ieder jaar geld ingezameld voor een goed doel. Hiermee hopen we de
kinderen bij te brengen hoe fijn het is, om iets te kunnen betekenen voor een ander. De afgelopen jaren is diverse
keren geld ingezameld voor Jantje Beton. Dit jaar is gekozen voor een initiatief van Rick Klein Hesselink, de vader
van Saar Klein Hesselink uit groep 2. Rick loopt op 4 november dit jaar de marathon van New York. De opbrengst
van de actie komt volledig ten goede aan Kika: Stichting Kinderen Kankervrij. Ook bij ons op school hebben we te
maken (gehad) met ernstig zieke kinderen; dus wij onderschrijven het belang van onderzoek naar kinderkanker
volledig. Ónze actie t.b.v. ‘runforkika’ moet nog op poten worden gezet, maar inmiddels is wel duidelijk dat we de
actie koppelen aan de Koningsspelen op 20 april a.s. Rick en Aafke Klein Hesselink zullen ook zelf actief zijn in de
voorbereidingen op deze feestelijke dag. U hoort in een later stadium van ons wat we precies gaan doen. Voor
informatie over het initiatief van Rick Klein Hesselink, zie: https://www.runforkikamarathon.nl/rick-kleinhesselink

Aanmelding nieuwe leerlingen
Een nieuw jaar betekent automatisch vooruitkijken. Om een tijdig beeld te krijgen van onze leerlingaantallen
volgend schooljaar, roepen we u op evt. broertjes en zusjes z.s.m. in te schrijven. Het gaat voornamelijk om
kinderen die instromen in schooljaar 2018-2019. In veel gevallen gaat het om kinderen die momenteel tussen de
2,5 en 4 jaar oud zijn. Mocht u binnen uw familie, buurt of vriendenkring nog mensen kennen met een zoon of
dochter rond die leeftijd? Misschien kunt u hen een tip geven. Een vrijblijvende afspraak voor een rondleiding is
altijd mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met Willeke van der Burg. Zij is op maandag, dinsdag en
donderdag op school aanwezig. Per mail kunt u haar bereiken via: info@obsdewoelwaters.nl
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Datum: 09-01-2018
Carnaval
Op vrijdag 9 februari vieren wij weer feestelijk carnaval op school. Wij willen er samen een gezellige dag van
maken. Er worden spelletjes gespeeld en wij gaan lopend, in een optocht, door een aantal straten van het
centrum. De optocht zal ongeveer rond 10.30u plaatsvinden. De kinderen gaan op de normale tijd naar huis. Wij
kijken er alvast naar uit om de mooie outfits en creaties te mogen bewonderen.

Handbaltoernooi
In de kerstvakantie hebben er uit de groepen 6, 7 en 8 meerdere teams deelgenomen aan het
kersthandbaltoernooi. Op beide dagen hebben de teams plezier gehad. Er zijn mooie prijzen mee terug genomen
naar school. We hebben twee keer de Fair Play bokaal mee mogen nemen! De meiden van groep 8 hebben zich
geplaatst voor de Gelderse kampioenschappen. Ouders die de teams hebben begeleid, bedankt!
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