Datum: 04-12-2018
Inhoud

Van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U heeft het hopelijk ook gezien, maar een paar weken geleden is de school in
prachtige sint sferen gebracht door onze kersverse versiergroep. Deze nieuwe
groep bestaat uit een aantal enthousiaste en creatieve ouders dat het leuk vindt
een aantal avonden per jaar de school te versieren. Donderdag a.s. gaat de
versiergroep wederom aan de slag om de school te voorzien van kerstbomen en
kerstversiering. Wij zijn enorm blij met het enthousiasme waarmee de
versiergroep van start is gegaan en zijn nu al nieuwsgierig naar de leuke
versieringen die nog gepland staan dit schooljaar. Alle ouders die hebben
geholpen, dankjewel!
Morgen verwelkomen wij Sinterklaas op school. Een prachtig kinderfeest waar
wij (ondanks de landelijke discussies) altijd enorm van genieten. U bent van harte
welkom bij de gezamenlijke ontvangst op het schoolplein ’s morgens om 8.30
uur. Op 20 december hoop ik u allen te ontmoeten tijdens één van de
hoogtepunten van het jaar: De kerstviering! In deze nieuwsbrief leest u hier alles
over. Voor de allerlaatste keer trakteert Katan ons op een prachtige
vuurwerkshow; een ware belevenis voor jong en oud. Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters
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Agenda
6 december: speelgoedmiddag
20 december: kerstviering
22 december t/m 6 januari:
kerstvakantie
7 t/m 14 januari: themaweek

Nieuwe Woelwaters
.Speelgoedmiddag
Donderdagmiddag a.s. (de dag na pakjesavond) vindt er in alle groepen een
speelgoedmiddag plaats vanaf 13.00 uur. Kinderen mogen deze middag (als ze willen)
ook in andere groepen spelen.
Het zou leuk zijn als alle kinderen iets meebrengen. Het mag iets nieuws zijn, maar
dat hoeft natuurlijk niet. Voorop staat samenspel, dus speelgoed dat alleen geschikt
is om alleen mee te spelen, kan beter thuisblijven. Ook speelgoed met kleine
onderdelen die snel kwijt kunnen raken raden wij af. Hoewel wij erop toe zien dat er
zuinig mee omgegaan wordt, is het meebrengen van speelgoed voor eigen risico.
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We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Melle Haverdil
Isa van Aalst
Roos Helmes
Robyn van Aalst
Levy Jansen

Datum: 04-12-2018
Vertrek juf Edith ten Hove
Juf Edith ten Hove, leerkracht van groep 1/2A, legt haar werkzaamheden op Obs De Woelwaters per 1 januari a.s.
neer. Edith was zich al enige tijd aan het oriënteren op ander werk. Zij heeft een nieuwe baan aanvaard bij
Humanitas in Gendringen als administratief ondersteuner. Hoewel wij het bijzonder jammer vinden dat Edith onze
school (na bijna 28 jaar!) gaat verlaten, gunnen wij haar deze prachtige nieuwe uitdaging.
Gelukkig is Nancy Gudde bereid om deze uren tijdelijk (tot aan de zomervakantie) in te vullen. Nancy werkt al het
hele schooljaar op maandag en dinsdag in groep 1/2B ter vervanging van Eva Sanders en is dus geen onbekend
gezicht voor de kinderen.
Het afscheid van juf Edith vindt plaats op vrijdag 21 december a.s.
Juf Edith wil geen groots afscheid, maar zal ’s morgens afscheid nemen in alle groepen. Tussen 11.30 uur en 12.30
uur staat de koffie klaar voor alle ouders, oud-leerlingen en andere belangstellenden die Edith graag persoonlijk
een hand willen geven. Aanmelden is niet nodig. U bent allen van harte welkom! Natuurlijk willen wij Edith
namens alle kinderen een gezamenlijk afscheidscadeau aanbieden, ter herinnering aan 28 jaar Woelwaters. Wij
vragen hiervoor een kleine (vrijwillige) bijdrage per kind. U bepaalt zelf het bedrag. Het geld mag worden
ingeleverd bij de groepsleerkracht(en). Wij zullen u t.z.t. laten weten wat er precies is aangeboden.

Namen op bakjes, bekers, jassen, etc.
Het valt ons op dat er regelmatig jassen, dassen, handschoenen, lunchtrommels en bekers achterblijven op
school. Het zou helpen als u alle losse voorwerpen en kledingstukken voorziet van naam.

Aanmelding nieuwe leerlingen
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 2019-2020. 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 woelwaters@paraatscholen.nl

Handbaltoernooi groep 6/7/8
Op 27 en 28 december vindt het jaarlijkse handbaltoernooi voor scholen plaats in Sporthal IJsselweide.
Van onze school nemen meerdere teams deel. Wij wensen hen heel veel succes toe in de kerstvakantie!
Het gaat om de volgende data:
Do-morgen 27 december: jongens en meisjes groep 7
Do-middag 27 december: mix-teams groep 6
Vrij-morgen 28 december: meisjes groep 8
Vrij-middag 28 december: jongens groep 8
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Datum: 04-12-2018
Kerstviering op Obs De Woelwaters
Op donderdag 20 december vieren we kerst op school. Na het kerstdiner hebben we dit jaar ook een
kerstmarkt. De opbrengst van de spullen die dan verkocht worden is voor buitenspelmateriaal voor onze eigen
school. Door middel van dit uitgebreide schrijven willen we u op de hoogte brengen van deze avond. Leest u het
alsjeblieft aandachtig door om teleurstellingen en onduidelijkheden te voorkomen.
We willen u net als voorgaande jaren vragen ongeveer 10 hapjes te maken voor het kerstbuffet (samen
met uw kind/kinderen). Op de deuren van de lokalen hangen na 6 december kerstboompjes waarop ideeën
staan, maar u mag ook zelf iets bedenken
• De kinderen komen op 20 december tussen 17.00 en 17.10 uur op school.
• Let op! De kinderen zijn deze middag om 12.30 uur uit!
• Vanaf 17.10 uur kunt u (ouders) buiten op een sfeervol plein, onder het genot van gesponsorde warme
dranken (door de familie Tiecken en de Jumbo Ulft), met elkaar de tijd doorbrengen tot 18.00 uur. De plek
daarvoor is bij de ingang Heggenseveld. Omdat het etenstijd is kunt u daar ook Turkse pizza's en
hotdogs kopen. Uiteraard gaat ook deze opbrengst naar het goede doel!
• Vanaf 18.00 uur mag u uw kind(eren) ophalen bij de groep en bent u verantwoordelijk voor uw eigen
kind(eren). De kerstmarkt gaat dan beginnen. De kramen staan opgesteld rondom de school. Natuurlijk zijn
opa’s en oma’s, gastouders, buren of andere bekenden vanaf 18.00 uur ook welkom op de markt.
• Tijdens de kerstmarkt zult u op meerdere plekken muziek horen, onder andere van de
‘ouderkerstschoolband’, leerlingen van school en andere muzikanten. Ook zij proberen met hun bijdrage de
opbrengst van de kerstmarkt te verhogen!
• U kunt mooie kerstknutsels kopen die uw kind op school heeft gemaakt. Deze zijn vooraf te reserveren
bij de leerkracht. Ieder kind maakt méér dan 1 werkstuk opdat ook ‘andere mensen’ de kans krijgen iets te
kopen.
• Het betalen op de kerstmarkt gaat via bonnen. Deze kunnen op dinsdag 18-, woensdag 19- en
donderdag 20 december gekocht worden op school tussen 8.15-8.45 in de teamkamer óf op de kerstmarkt
zelf (én kleingeld voor optredens).
• Tijdens de bonnenverkoop (zie hierboven) kunnen ook de tweedehands kerstspullen die verkocht
mogen worden, gebracht worden op school!
• Naast gemaakte spullen door kinderen zijn er 2e hands kerstmaterialen te koop, is er de mogelijkheid om
kerstnagels te laten lakken en zijn er zelfgebakken kerstkoekjes.
• Vanaf 18.45 uur sluiten we de kerstmarkt op spetterende wijze af. Voor de laatste keer mogen we
genieten van een geheel belangeloos aangeboden vuurwerk van KATAN. Wij zijn de familie Vos enorm veel
dank verschuldigd. Zij gaven de afgelopen 9 jaren het kerstfeest van Obs De Woelwaters een extra dimensie
door het aanbieden van de vele prachtige vuurwerkshows.
VEILIGHEID is hierbij natuurlijk van groot belang. Wij willen u daarom vragen om met uw kind(eren) achter
de aangegeven linten te blijven. Het vuurwerk wordt afgestoken op het veld buiten het hek tussen
De Wesenthorst en De Woelwaters.
• Na het vuurwerk bent u vrij om te gaan. U hoeft uw kind niet meer af te melden bij de leerkracht.
•

We hopen dat we er met zijn allen een zeer sfeervol kerstfeest van kunnen maken en willen u op voorhand
alvast bedanken voor uw bijdrage aan deze happening!
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Datum: 04-12-2018
Schoolbreed thema ‘Van top tot teen’
In de twee weken na de kerstvakantie gaan we met de hele school werken aan het thema ‘Van top tot teen’
(mijn lijf). We zijn op zoek naar ouders met een medisch beroep die in de klas(sen) iets kunnen vertellen of laten
zien. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind. Ook zoeken we iemand die wonden/littekens kan
schminken. U kunt zich opgeven bij juf Eva Geelen.
Op vrijdag 18 januari sluiten we de themaweken af met een ‘Open huis’. (De groepen 1 en 2 gaan nog twee
weken langer door met dit thema.) Alle ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn tussen 12.00 13.00 uur van harte welkom om een kijkje op school te komen nemen. Noteert u deze datum vast in uw agenda?
Nadere informatie volgt t.z.t.

Bibliotheek op School
De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft weer enkele nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Heel fijn!
Vanaf januari zoeken we iemand voor:
- woensdagochtend van half 9 tot half 10 om de week en
- woensdagmiddag van kwart voor 2 tot half 3 ook om de week.
U kunt zich melden bij juf Ivette Bruggeman.
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