Datum: 08-01-2019
Inhoud

Van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk kunt u (net als ik) terugkijken op fijne feestdagen en een heerlijke
kerstvakantie. Voor 2019 wens ik u en uw kind(eren) veel geluk, wijsheid,
gezondheid en vooral plezier toe. Vandaag zijn we officieel gestart met de
themaweken ‘Van Top tot Teen’. Onze stagiaires zorgden vanmorgen voor een
leuke opening. Volgende week vrijdag laten alle groepen zien wat er allemaal
geleerd is. U komt toch ook? In deze nieuwsbrief leest u meer over de gewijzigde
opzet van de open dag!
Na de themaweken starten we in de groepen 2 t/m 8 met de afname van de Mtoetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem. In de onderbouw vullen de
leerkrachten het kindvolgmodel in, gebaseerd op belangrijke waarnemingen van
de leerkracht.
Ondanks het feit dat we veel waarde hechten aan onze toetsanalyses (ze vormen
de basis voor ons aanbod) kan ik niet vaak genoeg benadrukken dat het afnemen
van toetsen bij ons op school geen doel op zich is.
De ontwikkeling van uw kind is veel meer dan een cijfer of score op een reken- of
taaltoets. Wij zijn veel trotser op de diversiteit aan talenten die onze leerlingen
bij ons op school gedurende de gehele dag laten zien. Niet alleen tijdens onze MIlessen komen de meest creatieve ideeën tot stand, maar ook tijdens
muzieklessen, beeldende vorming, gymlessen en de kanjertraining zijn we trots
op hetgeen kinderen in zichzelf naar boven halen.
Kortom: we zijn blij met enkele objectieve meetmomenten per jaar, maar zijn
misschien wel blijer met alle andere successen van onze leerlingen. U zult dat
ongetwijfeld terugzien tijdens ons Open Huis volgende week. Hopelijk tot dan!
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Van de directie
Afscheid juf Edith ten Hove
Afscheid Jenny Boerefijn
Open Dag / Open Huis – vrijdag
18 januari a.s.
Nieuwe conciërge – Even
voorstellen
Handbaltoernooi groep 6/7/8
Kerstviering op Obs De
Woelwaters

Agenda
17 januari: groep 6 naar techniek
18 januari: groep 7 naar techniek
18 januari: open dag
21 januari: groep 8 naar techniek
25 januari: studiedag! Gr. 1 t/m 8
vrij!

Nieuwe Woelwaters

Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters.

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

Afscheid juf Edith ten Hove

Saar van Raaij
Teun Kleinhesselink
Jaylynn van Embden

Met vriendelijke groet,

Op vrijdag 21 december hebben we afscheid genomen van juf Edith. Juf Edith werd in
alle groepen verblijd met prachtige zelfgemaakt cadeaus. Daarnaast kreeg ze van alle
kinderen samen een cadeaubon waarmee ze een mooie ring kan uitzoeken ter
herinnering aan onze school. We wensen juf Edith heel veel goeds toe voor de
toekomst!
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Afscheid Jenny Boerefijn – vrijdag 1 februari a.s.
U zult het wellicht al een keer gehoord hebben, maar op vrijdag 1 februari a.s. nemen wij afscheid van onze
conciërge Jenny Boerefijn. Jenny is 19 jaar werkzaam geweest op De Woelwaters en mag na jaren hard werken
gaan genieten van haar welverdiende rust.
Op 1 februari worden Jenny en haar vriend Bennie om 8.30 uur op ludieke wijze thuis opgehaald door enkele
collega’s en kinderen. Rond 8.40 uur zal Jenny worden onthaald op het schoolplein aan de voorzijde van de school.
Vind u het leuk om hierbij aanwezig te zijn? U bent van harte welkom! De rest van de morgen verzorgen we een
feestelijk verrassingsprogramma op school.
Tussen 11.30 uur en 12.30 uur staat de koffie klaar voor speciale genodigden, alle ouders, oud-leerlingen en
andere belangstellenden die Jenny graag persoonlijk een hand willen geven. Aanmelden is niet nodig. U bent bij
deze van harte uitgenodigd!
Natuurlijk willen wij ook Jenny namens alle kinderen een gezamenlijk afscheidscadeau aanbieden, ter herinnering
aan 19 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). Natuurlijk moet het cadeau
nog even een verrassing blijven voor Jenny, dus u hoort nadien wat er door de kinderen is aangeboden!

Open Dag / Open Huis – vrijdag 18 januari a.s.
Volgende week vrijdag houden wij Open Huis! In de bijlage leest u hier meer over. Voor u is het belangrijk om te
weten dat de kinderen deze dag al om 12.00 uur kunnen worden opgehaald in de groep. U kunt dan samen met
uw kind de diverse presentaties in de groepen bekijken. Het Open Huis duurt tot 13.00 uur, maar vanaf 12.30
uur bent u vrij om te doen wat u wilt. Kinderen die doorgaans alleen naar huis gaan, mogen die dag vanaf 12.30
uur naar huis, maar zijn dus mogelijk een half uurtje later thuis. Wij zullen ook de BSO-organisaties op de hoogte
brengen van de afwijkende eindtijd deze vrijdag.
Deze week krijgen alle oudste kinderen een aantal flyers van onze Open Dag mee naar huis.
U kunt hier 2 dingen mee doen:
1. Potentiele nieuwe leerlingen (bij u in de familie of in de buurt) uitnodigen voor een laagdrempelige
kennismaking tussen 9.00 en 13.00 uur.
2. Opa’s, oma’s, ooms, tantes, kennissen, buren of andere belangstellenden uitnodigen voor onze afsluiting van
de themaweken tussen 12.00 en 13.00 uur.
De kinderen van groep 7 en 8 zijn gevraagd de flyers huis aan huis te verspreiden in een groot deel van Ulft. Heel
fijn om er op deze manier samen voor te zorgen dat heel Ulft op de hoogte is!
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Nieuwe conciërge – Even voorstellen
Gisteren is de opvolger van Jenny gestart bij ons op school. Zijn naam is Gert-Jan van Mourik. Hij stelt zich
hieronder aan u voor:

Mijn naam is Gert-Jan van Mourik en ben met ingang van januari als conciërge in dienst bij de Woelwaters. Let
op mijn achternaam is met ou want au doet pijn en mag alleen op bekeuringen! In maart ben ik jarig en wordt
dan 59, ben getrouwd en heb drie kinderen. Wij wonen op Sinderen zoals ze dat noemen in een door ons zelf
(met hulp) verbouwde boerderij. Buitenaf wonen heeft de voordelen van vrijheid, maar is ook bewerkelijk om
alles netjes bij te houden. Gelukkig redden we dat samen ieder jaar weer.
In augustus vorig jaar ben ik begonnen als conciërge met 2 halve dagen bij de Pastoor Van Ars en 3 halve dagen
op de Sint Jorisschool beiden in Lichtenvoorde. Nu is de rest aangevuld met 5 halve dagen bij de Woelwaters.
Voordat ik conciërge werd, heb ik circa 30 jaar gewerkt als planner in meerdere varkensslachterijen.
Mijn (voornaamste) taken zullen de komende tijd wel duidelijk worden en samen met het personeel gaan we dat
invullen. Ik probeer zoveel mogelijk (goedkope) oplossingen te vinden en doe wat ik kan. Zijn er dingen die ik niet
of waar ik onvoldoende kennis van heb, koppel ik dit terug en gaan we op zoek naar een andere oplossing.
Klussen aanpakken en speelgoed repareren horen er natuurlijk ook bij. Behulpzaam zijn waar het nodig is en er
voor elkaar zijn, dat probeer ik als basis te zien voor een fijne samenwerking.
Dan komen we bij mijn hobby’s en dat is de kleindierensport, ik ben secretaris van de Varsseveldse Pluimvee –en
Konijnenfokkers Vereniging (VPKV) en organiseren het laatste weekend van oktober de Van Pallandt Show, een
tentoonstelling die grote bekendheid heeft in binnen –en buitenland. Mijn favoriete dieren zijn de kippen, maar
alles is mooi vooral de opgroei van de jonge dieren. Samen met mijn vrouw ga ik ook regelmatig naar het theater
wat echt een avondje uit voor ons is. Vlieland is “ons” vakantie eiland waar we elk jaar minstens één keer naar
toe gaan.
Hebt u vragen of ziet u dingen waarvan u denkt dat ik die zou kunnen oplossen laat maar weten, samen komen
Handbaltoernooi
groep 6/7/8
we er wel uit.
In de kerstvakantie hebben er uit de groepen 6, 7 en 8 verschillende teams deelgenomen aan het
kersthandbaltoernooi. Op beide dagen hebben de teams veel plezier gehad en werd er sportief gespeeld! Er zijn
mooie prijzen mee terug genomen naar school. We hebben ook de Fair Play bokaal mee mogen nemen! Ouders
die de teams hebben begeleid, super bedankt!
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Kerstviering op Obs De Woelwaters
Wat hebben we er met elkaar een prachtige kerstviering van gemaakt! Met trots kijken we terug op een
fantastisch feest voor jong en oud. Wij willen de oudervereniging, sponsoren en iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan dit enorme succes bedanken. Ook de opbrengst overtreft onze grootste dromen. Na aftrek van de
gemaakte kosten blijft er (waarschijnlijk) ruim €1300,- over t.b.v. ons schoolplein. U hoort spoedig het exacte
bedrag en wat hiermee concreet gaat gebeuren.
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