Datum: 2-04-2019
Van de directie

Inhoud

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Als het goed is heeft u vorige week een link ontvangen voor de
oudertevredenheidspeiling. Op dit moment hebben 43 ouders de vragenlijst
afgerond. Dank aan allen die dit hebben gedaan. We zijn erg blij met uw reacties!
Onze school telt 156 gezinnen, dus ik hoop van harte dat een groot deel van u de
moeite wil nemen om de vragenlijst de komende weken alsnog af te ronden.
Mocht u de link/mail kwijt zijn, schroom niet even contact op te nemen.
De komende drie weken staan er een paar bijzondere activiteiten op het
programma. Vrijdag a.s. nemen alle kinderen deel aan een leuke verkeersles van
ANWB Streetwise. Op 16, 17 en 18 april maken onze leerlingen van groep 8 de
Centrale Eindtoets; een belangrijk en spannend moment voor onze
schoolverlaters. Op vrijdag 19 april (een week later dan de landelijke dag) vieren
we met z’n allen Koningsdag, een gezellig en sportief Oranjefeest. Mocht u deze
dag nog tijd en zin hebben om te helpen bij de spelletjes? We zoeken zowel voor
de onder- als de bovenbouw, nog twee hulpouders. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters.

Nieuwe verkeersouder
Het verheugt mij u te kunnen melden dat wij een verkeersouder hebben gevonden.
Roy van Raaij, vader van Saar van Raaij uit groep 1/2B, wil zich inzetten voor de
verkeersveiligheid van onze school. Het liefst pakt hij deze taak op samen met een
andere enthousiaste ouder. Mocht u hier iets voor voelen, geef het even door aan
Roy of meld het op school. We wensen Roy heel veel succes bij de invulling van deze
taak.

Op tijd beginnen
Het valt ons op dat steeds meer kinderen aan de late kant op school komen. Bij ons op
school kunnen alle kinderen in alle groepen vanaf 8.15 uur naar binnen komen, mét of
zonder hun ouder of oppas. We verzoeken u om 8.25 uur het lokaal te verlaten, zodat
we ook écht om 8.30 uur kunnen starten met de les. Alvast heel hartelijk dank voor uw
medewerking.
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Van de directie
Nieuwe verkeersouder
Op tijd beginnen
Nieuwe collega: Anke ter Beek
Schoolreisje
ANWB Streetwise 5 april
Voetbaltoernooi
Koningsspelen 19 april

Agenda
3 april: schoolvoetbal (meisjes)
4 april: studiedag
6 april: Streetwise
8 april: groep 7 techniek
9 april: groep 8 techniek
10 april: schoolvoetbal (jongens)
13 april: klusdag
16 t/m 18 april: Cito eindtoets groep 8
19 april: Koningsspelen
22 april t/m 5 mei: Meivakantie

Nieuwe Woelwaters
We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen
verwelkomen. Wij wensen hen
veel succes en plezier op onze
school:
Shalena Honing

Datum: 2-04-2019
Nieuwe collega: Anke ter Beek
Sinds Januari ziet u in de onderbouw Anke ter Beek rondlopen. Juf Anke werkte op de St. Jozefschool in Zieuwent
en heeft de afgelopen maanden re-integratie-werkzaamheden verricht op Obs De Woelwaters. Dit traject is zo
succesvol verlopen dat zowel Anke als de school mogelijkheden zagen voor de toekomst. Onlangs is bekend
geworden dat juf Anke definitief bij ons op school werkzaam blijft. Anke zal de rest van dit schooljaar op maandag
en dinsdag les gaan geven in groep 1/2B. Op woensdag zal ze ondersteunende werkzaamheden verrichten in
meerdere groepen.
Juf Anke stelt zich hieronder aan u voor.
Hallo, ik ben Anke ter Beek. Ik woon met mijn man en twee zoontjes in Dinxperlo. In mijn vrije tijd onderneem ik
graag leuke dingen met mijn gezin. Ook houd ik van lezen, fotografie, drummen en bootcamp. Na mijn afstuderen
ben ik met plezier 3 jaar in groep 3 werkzaam geweest en 9 jaar in groep 1-2 op de St. Jozefschool in Zieuwent. Het
is leuk om met jonge kinderen te werken, ze zijn zo enthousiast en puur. Thematisch werken waarbij diverse doelen
van verschillende vakgebieden samenkomen spreekt me aan. Voorop bij alles staat dat de kinderen zich prettig
voelen. Samenwerking en overleg met collega’s en ouders vind ik belangrijk, om zo samen het beste aan te kunnen
sluiten bij het kind. Geweldig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen in een korte tijd en dat ik ze daarbij mag
begeleiden! Ik heb er zin in!

Schoolreisje
Op woensdag 29 mei gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreis. In groep 7 en 8 is het al jaren een
traditie om op kamp te gaan!
De OV is momenteel druk bezig met de organisatie van de schoolreisjes. Waar de kinderen naar toe gaan blijft
nog even een verrassing. Wél zijn de kosten van het schoolreisje bekend. De schoolreis van groep 3 t/m 6 zal ca.
€25,- per kind gaan kosten. Voor de schoolreis van de groepen 1/2 zullen we €20,- per kind vragen. Na de
meivakantie hoort u hoe en wanneer de betalingen gedaan kunnen worden. Houdt u vast rekening met
bovenstaande bedragen?

Bibliotheek op School
De BoS is op zoek naar bibliotheek vrijwilligers op woensdagmorgen (Boekenpret, 8.30 uur), woensdagmiddag en
donderdagmiddag (13.45 – 14.15 uur). Vindt u het leuk om wekelijks een handje te helpen op school in de
schoolbibliotheek? Geef het even aan bij juf Ivette Bruggeman. (ivette.bruggeman@paraatscholen.nl)
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Datum: 2-04-2019
ANWB Streetwise 5 april

Vrijdag a.s. is het dan zover: ANWB Streetwise komt op school!
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te
gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
•

Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal veilig oversteken. Het belang van het dragen
van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele
elektroauto.
•

Bij Hallo auto leren de groepen 5 en 6 het inschatten van de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf
remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les
aan bod.
•

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein hun praktische fietsvaardigheid.
Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een
zware rugzak op, zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
•

Voetbaltoernooi
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan het voetbaltoernooi. Op woensdagmiddag 3 april zijn de meisjes aan de
beurt en op woensdagmiddag 10 april de jongens. Mocht u ze willen komen aanmoedigen, het toernooi begint
beide dagen om 13.30u en vindt plaats bij voetbalvereniging Gendringen. Het worden weer twee sportieve
middagen en wij wensen de meisjes en jongens heel veel succes en veel plezier.

3

Datum: 2-04-2019
Koningsspelen 19 april
Onze Koningsspelen worden dit jaar gehouden op 19 april i.p.v. 12 april!
Deze keer ziet dat er als volgt uit: De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht, waar we starten
met een gezamenlijk schoolontbijt. Daarna splitsen we ons op.
De groepen 5 t/m 8 spelen allerlei spelletjes op velden in - en om sporthal De IJsselweide. Dit doen zij
gecombineerd met de groepen 5 t/m 8 van de Mariaschool. Dit programma is opgezet in samenwerking tussen
studenten van het Graafschapcollege (Sport & Bewegen) en onze buurtsportcoach. T.z.t. hoort u nog meer van
ons hoe een en ander in zijn werk gaat. U bent van harte welkom om er te komen kijken. De kinderen zullen de
normale eindtijd (12.30 uur) weer terug zijn op De Woelwaters.
Met de groepen 1 t/m 4 spelen we allerlei spelletjes in- en om ons eigen schoolgebouw. Ook daar bent u van
harte welkom om te komen kijken. Een uitgebreide uitnodiging voor deze dag volgt binnenkort!
VOOR BEIDE PLAATSEN WAAR SPELLETJES WORDEN GESPEELD HEBBEN WIJ OUDERS NODIG DIE WILLEN
BEGELEIDEN. Hier volgt z.s.m. een oproep van. U kunt zich evt. ook nu al opgeven bij juf
Gabrielle: gabrielle.schepers@paraatscholen.nl
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