Datum: 05-02-2019
Van de directie

Inhoud

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op vrijdag 18 januari hielden wij ‘Open huis’. Een nieuwe opzet waarin we de
‘Open dag’ voor nieuwe ouders combineerden met het ‘Open Huis’ ter afsluiting
van onze themaweken. De belangstelling overtrof onze stoutste dromen: maar
liefst 11 nieuwe gezinnen bezochten onze school en ook u kwam in grote getalen
kijken naar hetgeen de kinderen hebben geleerd. Bedankt voor uw enthousiasme
deze dag; wat ons betreft doen we dit volgend schooljaar op dezelfde manier.
Afgelopen vrijdag namen we afscheid van onze conciërge Jenny Boerefijn. Jenny
mocht zich 1 dag ‘Koningin van De Woelwaters’ noemen en werd in een
prachtige cabrio (beschikbaar gesteld door autobedrijf Willemsen) op school
gebracht. Een fantastisch feest op school volgde! Wij bedanken Jenny voor 20
jaar trouwe dienst en wensen haar een prachtige toekomst toe.
Met vriendelijke groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters.

Dankwoord namens Jenny
En zo kwam het afscheid voor mij dichterbij, na 20 jaar. Vier directeuren en vier keer
een andere werkgeversnaam op mijn loonafschrift.
Een periode vol verbouwingen en vernieuwingen. In de hal waren altijd kinderen aan
het werk. Werd er voorheen vooral op vrijdagmiddag geknutseld in de hal, nu met
MI was er elke dag wel wat de beleven! Ook de schooltijden veranderden en nog veel
meer. Het was fijn om op De Woelwaters te mogen werken met kinderen. Ik begon
wel ouder te worden en zelfs mijn kleindochter kwam op school. Ze is
inmiddels een puber. Na lang beraad heb ik besloten om te stoppen, zeker toen ook
mijn gezondheid te wensen overliet. Willeke zei: ‘Je krijgt een mooi afscheidsfeest’.
Nou dat was het echt wel! Wat ben ik vrijdag verwend. Bedankt team en vooral
de kinderen voor de leuke ochtend. Ik heb met mijn familie genoten.
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Agenda
25 februari: studiedag
26 februari : 10-minuten-gesprekken
28 februari: 10-minuten-gesprekken
1 maart: carnaval

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

Jenny Boerefijn

Rosa Haverdil
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Datum: 05-02-2019
Rapport 1 en 10-minuten-gesprekken
Op 22 februari a.s. ontvangen alle kinderen van groep 2 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 26 en donderdag 28 februari tussen 17.00 en 20.00 uur. In principe
worden alle ouders uitgenodigd voor deze gesprekken. De uitnodigingen hiervoor worden donderdag a.s.
meegegeven en gemaild. Met deze uitnodiging kunt u uw voorkeur voor dag aangeven.

Schilderwerk
Vanaf volgende week worden alle lokalen geschilderd. Dit gebeurt lokaal voor lokaal, te beginnen in de
onderbouw. Als wissellokaal gebruiken wij de speelzaal. Iedere groep zal ca. 2 tot 3 dagen leskrijgen in het
speellokaal. Dit vraagt van het team, de kinderen en wellicht ook van u wat improvisatiewerk, maar we krijgen er
een mooie school voor terug. In de voorjaarsvakantie legt de schilder de laatste hand aan het schilderwerk, zodat
we na de vakantie geen enkele hinder meer zullen ervaren van de werkzaamheden.

AVG – formulieren
Binnen Paraat scholen zijn sinds dit schooljaar twee medewerkers aangesteld die alle aspecten m.b.t. de Wet
Algemene Verordening Privacy (Privacywet) coördineren. Op alle Paraatscholen zijn nieuwe
toestemmingsformulieren ingevoerd, waarmee u als ouder, toestemming kunt verlenen t.a.v. het publiceren
van beeldmateriaal. De kans is groot dat u in het verleden al vaker zo’n formulier heeft ingevuld. Helaas zijn deze
sinds de nieuwe wetgeving niet meer volledig rechtsgeldig.
Deze week krijgen alle leerlingen een nieuw toestemmingsformulier mee. De formulieren moeten voor elk kind
apart worden ingevuld en ze dienen te worden ondertekend door beide ouders/verzorgers met wettelijk
gezag*. Zou u deze z.s.m. weer willen inleveren op school?
*Mocht dit binnen uw gezinssituatie lastig te realiseren zijn dan horen wij het graag!

Invalproblematiek
Met uitzondering van enkele langdurige vervangingen, hebben wij dit schooljaar gelukkig nog weinig te maken
gehad met uitval van leerkrachten. Tot nu toe hebben wij al het kortdurende verlof kunnen opvangen met onze
vaste invalkracht Jorik te Kaat. Op andere scholen om ons heen lijken de problemen groter en moet men zich
regelmatig in allerlei bochten wringen om alle groepen bezet te krijgen.
In heel Nederland is een nijpend tekort aan invallers; zo ook binnen onze stichting. Bij calamiteiten hanteren wij
een uitgebreid stappenplan, waarbij ook parttime collega’s in geval van nood worden gevraagd bij te
springen. Dit kunnen we echter niet eindeloos blijven verlangen van onze deeltijders. Zij werken niet voor
niets parttime.
In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat we u moeten vragen uw kind thuis te houden. Om te voorkomen dat
kinderen meer dan twee dagen thuis zijn, kunnen dit wisselende groepen zijn. We doen dit natuurlijk niet graag.
U mag er dan ook van uit gaan dat wanneer wij u om uw medewerking vragen, het echt niet anders
kan. Voorlopig blijven we hopen dat de griepgolf aan ons team voorbij gaat!
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Datum: 05-02-2019
Cultuurprogramma Dans
Zoals al eerder te lezen was in de nieuwsbrief van oktober 2018, staat dit schooljaar Dans centraal en is de
samenwerking gezocht met Stichting Gekkoo (Dansfabriek Gekkoo). Het uitgangspunt dat door
Dansfabriek Gekkoo is aangedragen is: ‘IN de MAAT - UIT de MAAT’. We willen leerlingen en leerkrachten
bewust maken van de diversiteit en zeggingskracht van dans. Belangrijk is dat er plezier en energie ontstaat bij
de leerlingen door hen de vrijheid te bieden zélf te creëren. Dat mag IN de MAAT zijn (plezier beleven aan
ingestudeerde passen op muziek), maar ook UIT de MAAT (zonder vaste passen). Maar altijd betekenisvol.
De groepen 1, 2, 3 en 4 hebben in oktober en november genoten van de voorstellingen. Daarna volgden ze
onder leiding van Leonieke Scholten danslessen in het speellokaal.
Nu is het de beurt aan de andere groepen. Groep 7 en 8 heeft gisteren in de DRU genoten van de schitterende
voorstelling ‘The Match’. Tijdens de Kick Off in september 2018 hebben alle leerkrachten al een voorproefje
gekregen van deze indrukwekkende voorstelling. Op 22 februari en 22 maart gaat Leonieke n.a.v. deze
voorstelling danslessen geven aan de groepen 7 en 8. Als laatste gaan groep 5 en 6 bij de DRU kijken naar de
voorstelling ‘Wie niet weg is’. Deze voorstelling is op 7 februari en de dag erna zijn de eerste danslessen voor de
kinderen op school, de tweede dansles is op 15 februari. Gemakkelijke kleding is aan te raden voor
de danslessen.*
Ook voor het team is er half april een training, zodat we ook zelf aan de slag kunnen gaan met dansen. IN de
maat, maar ook UIT de maat.
* Het kan zijn dat enkele danslessen i.v.m. de schilderwerkzaamheden elders plaatsvinden. U wordt daar tijdig
van op de hoogte gebracht.

Wijziging datum Koningsspelen
Onze Koningsspelen worden dit jaar gehouden op 19 april i.p.v. 12 april! Dit schooljaar krijgen wij bij de
organisatie van de Koningsspelen hulp van de buurtsportcoaches van de Gemeente Oude IJsselstreek en een
groep studenten van het Graafschapcollege. Zij organiseren voor onze bovenbouw en de bovenbouwleerlingen
van De Mariaschool een uitdagend sportprogramma op sportpark IJsselweide. Op hun verzoek zijn we
afgeweken van de landelijke dag voor Koningsspelen. Voor de hele school zullen de Koningspelen dus worden
gehouden op vrijdag 19 april. Dit is Goede Vrijdag, de laatste dag voor de meivakantie. Noteert u dit ook even op
uw kalender?

Nationale Voorleesdagen
Op 22 januari kwam Maril (van de Bibliotheek op School) voorlezen in
het kader van de Nationale Voorleesdagen. Ze heeft voorgelezen aan
alle kleuters én de peuters van Minigraaf kwamen ook gezellig op
visite. Maril las voor uit 'Een huis voor Harry' en had ook een grote
knuffelharry bij zich. Hier mochten we na afloop allemaal mee
knuffelen. Tot slot hebben we nog geluisterd naar een liedje over
Harry. Maril zal dit schooljaar in alle groepen (voor)leesactiviteiten
verzorgen. Wij kijken ernaar uit!
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Carnaval
Op vrijdag 1 maart vieren we met alle kinderen van De Woelwaters CARNAVAL op school. De schooltijden zijn
zoals u gewend bent op vrijdag. We zijn nog in onderhandeling over de tijd van de optocht. Het liefst plannen we
dit aan het einde van de ochtend, opdat de kinderen daarna (mee) naar huis kunnen. Maar het kan ook zijn dat
dit al eerder op de ochtend zou moeten plaatsvinden. Een en ander heeft te maken met de geluidswagen.
Wanneer u iemand kent die met een geluidswagen zou kunnen rijden horen wij dit graag van u. (mailadres:
gabrielle.schepers@paraatscholen.nl )
Uw kind(eren) mag(mogen) vanzelfsprekend verkleed komen. Wanneer er wapens bij de outfit horen laten wij
deze tijdens de optocht op school. Meegebrachte confetti mag wel tijdens de optocht worden gebruikt. Gelieve
geen spuitschuim. Wanneer dit op bijvoorbeeld geparkeerde auto's komt kan dit voor problemen zorgen.
Bij de start ontvangen wij bij goed weer de Ulftse Stadsprins Ton en de jeugdprinses Quinty buiten. Wanneer het
weer dit niet toelaat verhuizen we naar binnen. Dan wordt ook onze eigen jeugdprins(es) bekend gemaakt.
Daarna staat er voor alle kinderen een spellencircuit klaar. Zij krijgen van school ranja met iets lekkers. Natuurlijk
mag u fruit meegeven. Verder zijn er nog playbackoptredens vanaf groep 4 die iedereen gaat bekijken.
Over de tijd van de optocht krijgt u t.z.t. nog een extra mailbericht.
Wanneer u nog niet door iemand van de werkgroep bent benaderd en u zou toch graag helpen deze dag (bij de
spelletjes) laat u dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten door een berichtje te sturen naar Gabriëlle, via eerder
genoemd mailadres.

Reservekleding
Bent u de kast aan het opruimen en heeft u nog goede broeken, leggings en/of rokjes/jurkjes over? Onze
reserve-kleding begint behoorlijk ‘op’ te raken. Hetgeen dát er nog is, is vrij gedateerd. Wij zoeken voornamelijk
kleding in de maten 110 t/m 134 voor de groepen 1 t/m 3.

Stagiaires
Welkom aan studenten.
Vanaf vandaag zijn er weer een aantal studenten van de Pabo gestart bij ons op school. Zij zullen tot midden juni
bij ons op school zijn. De volgende studenten willen wij van harte welkom heten:
groep 1-2a: Monique van Cruijsen (zij zal er zijn tot mei)
groep 4: Julia Fukkink
groep 5: Martine Hengevelt
groep 6: Anthe Leusink
groep 7: Thom Stevens
Onze lio's zitten op dit moment in Suriname voor hun afstuderen. Na de voorjaarsvakantie zullen Renee en
Esmee weer aanwezig zijn in groep 1-2c en groep 3.
Wij willen iedereen heel veel plezier en succes wensen bij ons op school.
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Doppen sparen voor KNGF geleidehonden
U kent ze vast wel, die honden die onmisbaar zijn voor mensen met een beperking. Niet alleen voor blinden en
slechtzienden, maar ook voor mensen in een rolstoel, personen met een posttraumatische stressstoornis of
kinderen met autisme. KNGF geleidehonden wil graag zoveel mogelijk mensen helpen aan zo’n speciaal
opgeleide hond. Die opleiding is kostbaar, vandaar dat we ook op De Woelwaters al weer een paar jaar doppen
sparen voor dit goede doel. Alle verzamelde doppen komen via de vader van Lynn en Leon Aalders terecht bij de
familie Gussinklo in Aalten.
Zij laten ons weten dat dankzij de doppen van De Woelwaters de opbrengst van 2017 die € 34.277,- was, nu
gestegen is naar een opbrengst van maar liefst …

Zij bedanken alle verzamelaars heel hartelijk voor hun ingeleverde doppen!
De verzamelbak voor doppen zal vanaf deze week in de hal bij de keuken te vinden zijn.
Alle plastic doppen tot een doorsnede van 12 cm zijn bruikbaar, dus zelfs doppen van wasflacons,
pindakaaspotten etc. Géén metalen bierdopjes.
Voor meer info: https://geleidehond.nl
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