Datum: 4-6-2019
Van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud

Het is alweer juni. Een periode waarin we volop plannen maken voor het
komende schooljaar. Wat was het fijn dat ik u enkele weken geleden al kon
informeren over de personele bezetting. We zijn nog steeds één van de weinige
scholen die de belangrijkste info voor volgend schooljaar al heeft kunnen delen
met ouders.

•
•
•
•
•

Voor groep 8 breekt een bijzondere tijd aan. Er komt een einde aan 8 jaar
Woelwaters en dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. De
kinderen zijn al druk aan het repeteren voor de afscheidsmusical die op
donderdag 11 juli wordt uitgevoerd in de theaterzaal van de DRU Cultuurfabriek.
Hoe bijzonder is dat?! We wensen groep 8 alvast een paar prachtige laatste
weken toe bij ons op school!

•
•
•
•
•
•

Rest mij uw aandacht te vragen voor een zeer bijzonder gezin bij ons op school.
Het gaat om Jelmer en Sandra, ouders van Finn uit groep 1/2B. Jelmer kan op dit
moment niet normaal functioneren en wij willen het gezin graag helpen. Paul en
Anetta (Jelmers ouders) zijn jarenlang als leerkracht aan onze school verbonden
geweest en nog steeds doet Anetta wekelijks vrijwilligerswerk bij ons op school.
Met enkele kleinschalige acties willen wij ook ons steentje bijdragen. Doet u met
ons mee? U leest er meer over in deze nieuwsbrief. Met vriendelijke groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters.

Schoolfotograaf

•
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Agenda
5-6-7-8 juni: avondvierdaagse
17-18-19 juni: kamp groep 7
20 juni: schoolfotograaf
21 juni: sportdag
26 juni: praktisch verkeersexamen
(groep 7)
11 juli: eindmusical groep 8

Op 20 juni a.s. komt de schoolfotograaf. Nader info volgt binnenkort via de
oudervereniging.

Nieuwe Woelwaters

Avondvierdaagse
Woensdag a.s. start de avondvierdaagse. Trots zijn wij op het feit dat onze school met
maar liefst 7 groepen vertegenwoordigd is. Wij willen de OV op voorhand vast
bedanken voor de tot nu toe perfecte organisatie van onze deelname. Ook alle ouders
die onze leerlingen met zoveel enthousiasme begeleiden: alvast bedankt voor jullie
ondersteuning. Zonder jullie hulp was dit echt niet mogelijk geweest.

We hebben weer een nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Duuc Wissing
Noor Bisselink
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Ouderbedankmorgen - vrijdag 28 juni
Wat zouden wij zijn zonder de inzet van zoveel vrijwilligers?!
Op vrijdag 28 juni willen we alle ouders, opa's, oma's en andere vrijwilligers die ons op welke wijze dan ook hebben
geholpen dit schooljaar, bedanken voor hun hulp en inzet. Dit doen wij met een speciale ouderbedankmorgen.
U bent op 28 juni om 11.00 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje. Een aantal kinderen/groepen
verzorgt een optreden voor u en de kinderen uit groep 8 zorgen ervoor dat het u aan niets ontbreekt!
Om 12.30 uur sluiten we de bedankmorgen, zodat iedereen op tijd naar huis kan.
Mocht u iemand kennen die ons geholpen heeft, maar deze nieuwsbrief niet ontvangt? Nodig hem/haar gerust uit!
Ook als u één keer ergens naartoe heeft gereden, bent u meer dan welkom! We hopen u in grote getalen te mogen
ontvangen.

De kans op een beter leven voor Jelmer!
Onze oud-leerling Jelmer (vader van Finn uit groep 1/2B) heeft na een ongelukkige val in 2016 onherstelbaar
letsel opgelopen. Hierdoor kan Jelmer in het dagelijkse leven niet meer normaal functioneren en heeft hij naast
fysieke pijn aan nek en rug veel last van overprikkeling, geheugenproblemen, duizeligheid, oververmoeidheid,
etc. Jelmer’s hoop is gevestigd op een speciale hersenletselbehandeling in Amerika. De kosten bedragen
€15.000,-. Dit bedrag probeert de familie d.m.v. Crowdfunding bij elkaar te krijgen. Zie voor meer informatie:
https://www.doneeractie.nl/de-kans-op-een-beter-leven-voor-jelmer/-35398
Dit schooljaar hebben wij met Kerst een kerstmarkt georganiseerd en ging de opbrengst naar ons eigen
schoolplein. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich ook inzetten voor externe goede doelen, leek het
ons een goed idee om de actie van Jelmer te ondersteunen.
Dit doen wij op de volgende manieren:
•

Flessenactie: t/m vrijdag 12 juli kunnen er flessen worden ingeleverd op school. Er kunnen op diverse
plekken in de hal lege statiegeldflessen worden ingeleverd; het liefst door de kinderen zelf. Drinkt u geen
fris? Geen nood: er staat ook een collectebus waar u een vrije gift in kunt doen.

•

Musical groep 8: Voor de afscheidsmusical van groep 8 vragen wij normaliter geen entree. Dit jaar
vragen wij een vrije gift voor de voorstelling en komt de opbrengst ten goede aan Jelmer.

•

Kinderpostzegels: Sinds vorig jaar staat Stichting Kinderpostzegels ook open voor eigen lokale doelen.
Indien mogelijk koppelen we de actie van Jelmer aan onze kinderpostzegelactie. U hoort daarover meer
in september.

De leerkrachten zullen in alle groepen kort aandacht besteden aan het verhaal van Jelmer en zijn gezin. In de
laatste schoolweek hoort u wat de flessenactie en de collectebus hebben opgeleverd. Spaart u met ons mee?
In oktober 2019 staat de behandeling van Jelmer in Amerika gepland. We hopen van harte dat de behandeling
het gewenste effect heeft, zodat Finn weer onbeperkt kan dollen en stoeien met zijn papa. We houden u op de
hoogte!
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Fietsen gym
De kinderen van groep 5 t/m 8 komen 1 of 2 keer per week met de fiets op school i.v.m. de gymlessen bij
Sporthal IJsselweide. Onlangs was het op dinsdagmorgen en erg slecht weer en ‘regende’ het telefoontjes ’s
morgens. Om dit in het vervolg te voorkomen hebben we afgesproken dat de leerkracht u rond 8.00 uur ’s
morgens een mail stuurt indien de gymles NIET doorgaat. Krijgt u geen bericht dan kunt u ervan uitgaan dat de
gymles gewoon doorgaat en dient u ervoor te zorgen dat uw kind met de fiets op school komt. Misschien dat
een regenbroek uitkomst kan bieden in dergelijke situaties.

Groen schoolplein
U heeft ongetwijfeld gelezen dat er voor de zomervakantie een nieuw speeltoestel en een schommel aan de
onderbouwzijde worden geplaatst. Daarnaast hebben wij het plan opgepakt om ons schoolplein de komende
jaren wat groener te maken. Een groene schoolomgeving stimuleert kinderen om te bewegen, verbetert de
leerprestaties, maakt kinderen socialer en stimuleert de motorische ontwikkeling. Om in aanmerking te komen
voor subsidie dient er een goed plan te worden opgesteld. Wij doen dit het liefst in samenspraak met u en willen
een werkgroep oprichten waarin leerkrachten en ouders samen nadenken over wensen en mogelijkheden. Heeft
u een beetje ‘groene vingers’ en vind u het leuk om mee te denken en actief te participeren in de werkgroep?
Geef het even door aan Willeke van der Burg of Gabriëlle Schepers. De overlegmomenten kunnen worden
afgestemd op uw mogelijkheden.

Smeren tegen de zon
We hebben mogelijk nog een aantal zonnige weken voor de boeg. Denkt u eraan uw kind(eren) op zonnige
dagen ingesmeerd naar school te sturen? Uiteraard zorgen wij ervoor dat de kinderen niet te lang worden
blootgesteld aan de volle zon.

Scholen met succes
De beloofde samenvatting van de oudertevredenheidspeiling krijgt u in de volgende nieuwsbrief.

Doordraaimiddag 18 juli a.s.
De doordraaimiddag is dit jaar gepland op donderdag 18 juli van 12.30 uur tot 14.15 uur. Op deze middag nemen
alle kinderen een kijkje in hun nieuwe groep bij de nieuwe leerkracht. Ook de kinderen die pas na zomervakantie
bij ons starten zijn deze middag uitgenodigd.
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De vakantiebieb is open!
Lekker lezen in de vakantie? Alle kinderen krijgen vandaag een boekenlegger mee van de vakantiebieb. Met de
VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal met je mee. Er is van alles wat: spanning, chicklit, literatuur en
informatief.
De VakantieBieb is nu open met 30 GRATIS e-books voor kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de e-books voor
volwassenen erbij.
Veel leesplezier!

Zwemles voor kinderen van minima
De gemeente Oude IJsselstreek stimuleert dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde
activiteiten. Ook als u minder te besteden hebt. Daarvoor is er het Kindpakket, dat bestaat uit de
computerregeling, meedoenregeling, zwemlessen, toelage schoolgaande kinderen, huiswerkbegeleiding of
bijles.
Onderdeel van het Kindpakket is de mogelijkheid om op kosten van de gemeente (of vergoeding van een deel
daarvan), kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar zwemlessen te laten volgen zodat zij in staat zijn hun A en B
diploma te behalen. De gemeente merkt dat het aantal aanvragen hiervoor achter blijft bij de
verwachtingen. Daarom is ons gevraagd de regeling nog eens onder de aandacht te brengen. Voor meer
informatie: https://www.oude-ijsselstreek.nl/kindpakket.

VIV Open Dagen
Begin Oktober 2019 zijn weer de VIV Open Dagen (zie bijlage). Hierbij openen 22 bedrijven van
de Varsseveldse Industriële Vereniging verdeeld over 4 avonden hun deuren voor belangstellenden. Een
uitgelezen kans voor scholieren, studenten, werkzoekenden, stagiaires etc. om eens een kijkje in de keuken te
nemen bij deze bedrijven.
Informatie in het kort:
De VIV Open Dagen zijn van maandag 7 oktober tot en met donderdag 10 oktober 2019. In de bijlage vindt u een
flyer met de indeling van de bedrijven per dag.
De bezoektijden zijn telkens tussen 18:00 en 21:00 uur en de toegang is gratis. Voor meer (detail) informatie
kunt u na de zomervakantie kijken op www.viv.eu.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Karin Janssen SINGA BV, (0315) 65 15 15 of per
email k.janssen@singa-bv.nl.
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