Datum: 06-11-2018
Van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U heeft er waarschijnlijk weinig van gemerkt, maar vorige week donderdag
hadden we een bijzondere studiedag op school. Terwijl alle kinderen gewoon les
kregen, waren ook de leerkrachten volop aan het teamleren met elkaar.
Gedurende de hele dag brachten de leerkrachten elkaar kriskras door de school
lesbezoeken. ’s Middags vonden er in speeddate-rondes, korte nagesprekken
plaats. Een leerzame dag voor zowel leerlingen als leerkrachten. Ik vond het
prachtig om mee te maken en de opzet is zeker voor herhaling vatbaar!
Een korte nieuwsbrief deze keer. De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag
4 december, een dag voor het Sinterklaasfeest op school!
Met vriendelijke groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotheek op School
Wij kunnen nog bibliotheek vrijwilligers gebruiken op de volgende dagen:
Di-middag (13.45 – 14.15 uur)
Woe-ochtend (8.45 – 9.45 uur Boekenpret)
Do-middag (13.45 – 14.15 uur)
Vrij-middag (12.00 – 12.30 uur)
U kunt zich melden bij Charlaine Verholt (coördinator vrijwilligers) of Ivette
Bruggeman (leerkracht groep 1/2 C)

Boekenpret
Deze week starten we weer met Boekenpret in groep 2. Groep 1 volgt na de
kerstvakantie. Boekenpret houdt in dat de kinderen iedere woensdag een
prentenboek mee naar huis krijgen. Het is de bedoeling dat het boekje thuis
regelmatig wordt voorgelezen. Iedere woensdag mag de tas weer mee naar
school en gaat er een nieuw boekje mee naar huis!

Bon Primera
De Primera-actie in de kinderboekenweek heeft ons €28,50 opgeleverd! Alle
ouders die kinderenboeken hebben gekocht bij Primera? Bedankt! We zullen
binnenkort via Facebook laten weten welke boeken er zijn aangeschaft voor
school.
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Agenda
12 november: 10-minutengesprekken
14 november: 10-minutengesprekken
13 november: What’s Next? VOvoorlichting Almende College
5 december: Sinterklaas

Datum: 06-11-2018
Handbaltoernooi groep 6/7/8
Op 27 en 28 december vindt het jaarlijkse handbaltoernooi voor scholen plaats in Sporthal IJsselweide. Alle
kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen deelnemen. Juf Ellen en juf Eva G. zijn aanspreekpunt namens school
en zullen de kinderen binnenkort benaderen. Wellicht is het handig om evt. deelname vast te bespreken
met uw zoon/dochter?
Het gaat om de volgende data:
Do-morgen 27 december: jongens en meisjes groep 7
D-middag 27 december: mix-teams groep 6
Vrij-morgen 28 december: meisjes groep 8
Vrij-middag 28 december: jongens groep 8

Even voorstellen
Wij hebben sinds de herfstvakantie twee nieuwe gezichten aan ons team toegevoegd. Het gaat om Ellen Scheffer
en Marieke Vister. Ellen vervangt juf Ans van Remmen i.v.m. een voetoperatie en werkt de komende weken op
ma, di en woe in groep 5. Marieke Vister zal met enige regelmaat in alle groepen te zien zijn. Zij is ingezet op de
extra middelen die de school heeft gekregen ter verlichting van de werkdruk van leerkrachten. Beide leerkrachten
stellen zich hieronder aan u voor.
Marieke Vister
Graag wil ik mezelf voorstellen als nieuwe (inval) leerkracht. Ik zal een aantal dagen per week werkzaam zijn op
basisschool de Woelwaters. Mijn naam is Marieke Vister. Ik ben 35 jaar en ik woon met mijn vier kinderen in
Zevenaar.
Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen zijn en zich prettig voelen in de groep. In mijn werk creëer ik
graag een leeromgeving waarbij kinderen hun talenten in kunnen zetten en ontwikkelen. Daarnaast ben ik graag
creatief met hen aan het werk. Kinderen kijken vaak vanuit hun eigen invalshoek en dat levert hele mooie dingen
op.
In mijn vrije tijd kijk ik graag televisie, lees ik een boek of doe ik gezellige dingen met vriendinnen en vrienden.
Samen met de leerlingen en collega's hoop ik er een gezellige en vooral leerzame tijd van te maken hier op school.
Ik kijk uit naar onze kennismaking en het lesgeven aan alle groepen.
Groetjes, Marieke Vister
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Datum: 06-11-2018
Ellen Scheffer
Via deze weg wil ik jullie graag kennis laten maken met mij. Ik ben 25 jaar en woon samen met mijn vriend in Ulft.
Mijn vrije tijd besteed ik aan leidinggeven bij de scoutingvereniging in Breedenbroek. Vorig schooljaar heb ik mijn
PABO diploma behaald en sinds kort ben ik werkzaam bij stichting Paraat als invalkracht. De komende periode
vervang ik juf Ans in groep 5 op de maandag, dinsdag en woensdag. Het leukste aan het onderwijs is dat geen dag
hetzelfde is. Ik vind het belangrijk dat er een veilige en goede sfeer in de klas is. Ieder kind is uniek en moet
zichzelf kunnen zijn. Daarbij is een veilig en fijn gevoel voor uw kind erg belangrijk. Alleen zo kan een kind zichzelf
goed ontwikkelen. Daar maak ik mij als juffrouw sterk voor!
Wanneer u eventueel nog vragen hebt, bent u welkom om deze aan mij te stellen.
Groet, Ellen Scheffer

Oudergesprekken
Volgende week maandag en woensdag vinden er 10-minuten-gesprekken plaats. U ontvangt morgen de
uitnodigingen hiervoor als u zich heeft opgegeven.
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Datum: 06-11-2018
Rick Klein Hesselink – Actie Kika
Tijdens de Koningsspelen op 20 april jl. hebben wij maar liefst €5.333,- opgehaald voor de actie van Rick Klein
Hesselink (vader van Saar, groep 3) voor Kika. Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover: de marathon in New
York! Wij feliciteren Rick met zijn behaalde succes en het enorme totaalbedrag van maar liefst €15.325,-

MR
De MR heeft afscheid genomen van een lid uit de oudergeleding. Rick Wassink, vader van Roos (gr.8) en Dirk (gr.4).
Rick, heel erg bedankt voor de fijne samenwerking en jouw inzet de afgelopen jaren.
De MR heeft ook twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Dit zijn Wobbe van der Veen, vader van Wout (gr.4) en
Noor (gr.2) en Barry Thiele, vader van Hidde (gr.3) en Jurre (gr. 1/2A)
De motivatie om plaats te nemen in de MR is: betrokkenheid, inzicht in bestuur aspecten en het beleid rondom De
Woelwaters en de organisatie. Daarnaast willen ze graag een klankbord zijn voor de ouders, dus schroom niet om ze
te benaderen.
Punten uit de vorige MR vergadering:
- Speeltoestel kleuterplein
- Invalproblematiek
- Hoe laten wij ons als MR zien?
Heeft u hier vragen over, stel ze gerust.
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Datum: 06-11-2018
Sinterklaas
Ook dit jaar kijken we weer uit naar het bezoek van de Sint aan onze school op woensdag 5 december. We wachten
deze ochtend buiten op het schoolplein aan de kant van de Wesenthorst op de Sint en zijn pieten. Verdere
informatie volgt.

Pietengym bij Helpgewoon Buurtsport
Kom gezellig langs en leer wat je moet kunnen om aan de slag te gaan als hulp piet.
Haal hierbij het pietendiploma en verdien een klein cadeautje! Neem je gymkleding en zaalschoenen mee of doe je
pietenpak aan.
Kinderen van 3 t/m 4 jaar kunnen van 10:00 t/m 10:45 uur deelnemen.
Kinderen van 5 t/m 7 jaar kunnen van 11:00 t/m 11:45 uur deelnemen.
Wanneer? 1 december!
Waar: sporthal IJsselweide, Gendringen
Kosten: €2,00 (contant betalen)
Geef je snel op via: www.sjorssportief.nl

Sportactiviteiten die aansluiten bij de interessewereld
Zie bijlage
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