Datum: 12-03-2019
Van de directie

Inhoud

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk hebben u en de kinderen, ondanks het druilerige weer, genoten van een
heerlijke Carnaval en/of voorjaarsvakantie.
Op maandag 25 februari hadden wij een studiedag gepland. Op deze dag hebben
we gezamenlijk onze groepsopbrengsten geanalyseerd en zijn er voor alle
groepen nieuwe groepsplannen opgesteld. Een zeer effectieve dag waarin het
leren van en met elkaar optimaal plaatsvond.
De volgende studiedag (4 april) staat in het teken van onze toekomst. Een nieuwe
schoolplan periode breekt aan. Eens per 4 jaar wordt van alle scholen in
Nederland verwacht dat men een schoolplan schrijft waarin
de onderwijskundige plannen voor de komende 4 jaar worden beschreven. Op 4
april verfijnen wij onze visie/missie en maken wij op basis hiervan plannen voor
de komende jaren.
Ook uw mening willen we meenemen in onze ideeën. Om die reden zullen er
op korte termijn meerdere tevredenheidspeilingen worden uitgerold: onder
leerkrachten, leerlingen (groep 6 t/m 8) en ook onder ouders!
Deze enquêtes worden uitgezet door ‘Scholen met Succes’. U wordt hierover
spoedig per mail geïnformeerd. Zou u deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk willen
invullen? Ook hoop ik op een grote respons. Hoe groter de respons, hoe groter
de meerwaarde voor de school. Alvast bedankt voor uw bijdrage. Ik koppel de
uitkomsten (op een later moment) uiteraard terug.
Met vriendelijke groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters.

Nieuwsbrief/website
Wij weten dat onze huidige nieuwsbrief niet optimaal gelezen wordt door alle
ouders. De gebruiksonvriendelijke opmaak speelt hierin zeker een rol. Ook onze
website is hard aan vernieuwing toe. Op dit moment zijn we volop bezig met de
inrichting van onze nieuwe app en site. Nog even geduld dus, de oplossing is nabij.
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Agenda
15 maart: Staking
19 maart: groep 7 techniek
21 maart: groep 8 techniek
25 maart: groep 6 techniek
4 april: studiedag

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

Staking 15 maart
Vrijdag a.s. staken de leerkrachten van Obs De Woelwaters. In de bijlage nogmaals de
brief van het team waarin men uitlegt waarom.
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Afwezigheid juf Ans
Wij hebben gisteren een nieuwe (tijdelijke) collega mogen verwelkomen bij ons op school. Juf Ans van Remmen is
onlangs voor de tweede keer geopereerd aan haar voet en wordt momenteel vervangen door juf Jolande
Elsinghorst. Ze stelt zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Jolande Elsinghorst-Warnshuis. Ik ben 54 jaar oud en getrouwd met André. Samen hebben we vier
kinderen in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar oud. Ik woon in het buitengebied van Meddo, een kerkdorp bij
Winterswijk. Ik houd van wandelen, fietsen en kijk graag naar Engelse en Zweeds detectives. Ik bezoek graag
muziekconcerten en festivals. Op zondagmiddag ben ik meestal te vinden op het voetbalveld. Ik volg het 1e elftal
van sc Meddo bij thuis – en uitwedstrijden om mijn zoon aan te moedigen. In 1988 heb ik mijn PABO diploma
behaald en ben na een korte periode basisonderwijs in het voortgezet onderwijs terecht gekomen. Ik heb hier 28
jaar met plezier gewerkt op verschillende scholen maar wilde graag eens iets anders. Zo ben ik nu weer als invaller
werkzaam in het basisonderwijs. Vanaf 11 maart ga ik juf Ans vervangen in groep 5 op maandag, dinsdag en
woensdag. Ik heb er erg veel zin in en kijk ernaar uit.

Schilderwerk
In de 3 weken voor de voorjaarsvakantie zijn de meeste lokalen bij ons op school geschilderd. Het resultaat mag
er zijn! Wat zijn de lokalen opgefrist!
Onze complimenten voor de flexibile opstelling van u en de kinderen. Alle groepen brachten een aantal dagen
door in de speelzaal; sommige kinderen vonden het zelfs leuk om een paar dagen te verhuizen!
Ook willen wij Sportschool Ketelaar bedanken voor hun gastvrijheid. De groepen 5 t/m 8 mochten gebruik
maken van een ruimte daar. Heel fijn dat danslessen dankzij Sportschool Ketelaar toch door konden gaan.
In tegenstelling tot eerdere berichten is het schilderwerk op dit moment nog niet klaar. De komende
weken worden de lokalen ‘achter de klapdeuren’ (groepen 4 t/m 6) en de speelzaal opgeknapt.

Bibliotheek op School
De BoS is op zoek naar bibliotheek vrijwilligers op woensdagmorgen (Boekenpret, 8.30 uur), woensdagmiddag en
donderdagmiddag (13.45 – 14.15 uur). Vind u het leuk om wekelijks een handje te helpen op school in de
schoolbibliotheek? Geef het even aan bij juf Ivette Bruggeman. (ivette.bruggeman@paraatscholen.nl)
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Oudervereniging
Onlangs hebben Gaby Schepers en Klary Wesselkamp, 2 bestuursleden van de oudervereniging, besloten te
stoppen met hun werkzaamheden voor de OV. Gaby en Klary hebben jarenlang veel betekend voor de OV en
hebben heel wat hand- en spandiensten verricht.
Wij willen Gaby en Klary enorm bedanken voor hun tomeloze inzet en betrokkenheid bij alle bijzondere
activiteiten op school.

ANWB Streetwise 5 april

Op vrijdag 5 april komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle
kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
•

Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het
dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een
spannende gele elektroauto.
•

Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.
•

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er
wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een
zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
•

Klusdag 13 april
Het duurt nog even maar op zaterdag 13 april a.s. vindt er weer een klusochtend plaats op school. Ouders die
zich hebben opgegeven via de hulpouderlijst worden hiervoor apart benaderd per mail.
Als gevolg van de schilderwerkzaamheden staan er een heleboel kleine klusjes op onze kluslijst. Ook zouden we
de IB-ruimte nog graag willen sauzen deze ochtend.
Mocht u ons hierbij kunnen helpen dan kunt u zich opgeven bij onze nieuwe conciërge. Zijn mailadres
is: gerritjan.vanmourik@paraatscholen.nl Geef daarbij aan welke werkzaamheden uw voorkeur hebben, of waar
u specialisme ligt.
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De OV zoekt jou!
De oudervereniging van de Woelwaters organiseert samen met het schoolteam verschillende activiteiten door
het jaar heen die niet uit het onderwijsbudget betaald kunnen worden, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, het
schoolreisje en de sportdag. We denken mee over de opzet en helpen met de uitvoering.
De oudervereniging heeft tevens als doel ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken, want hoe groter de
betrokkenheid van ouders, hoe leuker en beter het is voor de ontwikkeling van onze kinderen.
De OV is op zoek naar nieuwe leden!
We vergaderen met de hele OV elke 6 weken, daarnaast worden alle festiviteiten door werkgroepen
georganiseerd. Als OV-lid draai je door het jaar heen mee in een aantal werkgroepen.
Ben je enthousiast geworden, dan horen wij dit graag. Het inschrijfformulier ligt bij de balie, je kunt je
aanmelden tot 18 maart.

Koningsspelen 19 april
Onze Koningsspelen worden dit jaar gehouden op 19 april i.p.v. 12 april!
Deze keer ziet dat er als volgt uit: De kinderen worden de normale tijd op school verwacht, waar we starten met
een gezamenlijk schoolontbijt. Daarna splitsen we ons op.
De groepen 5 t/m 8 spelen allerlei spelletjes op velden in - en om sporthal De IJsselweide. Dit doen zij
gecombineerd met de groepen 5 t/m 8 van de Mariaschool. Dit programma is opgezet in samenwerking tussen
studenten van het Graafschapcollege (Sport & Bewegen) en onze buurtsportcoach. T.z.t. hoort u nog meer van
ons hoe een en ander in zijn werk gaat. U bent van harte welkom om er te komen kijken. De kinderen zullen de
normale eindtijd (12.30 uur) weer terug zijn op De Woelwaters.
Met de groepen 1 t/m 4 spelen we allerlei spelletjes in- en om ons eigen schoolgebouw. Ook daar bent u van
harte welkom om te komen kijken.
VOOR BEIDE PLAATSEN WAAR SPELLETJES WORDEN GESPEELD HEBBEN WIJ OUDERS NODIG DIE WILLEN
BEGELEIDEN. Hier volgt z.s.m. een oproep van. U kunt zich evt. ook nu al opgeven bij juf
Gabrielle: gabrielle.schepers@paraatscholen.nl
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Van de Bibliotheek
Voorlezen aan de Voorleeshond
Vanaf maart is ‘Daantje de Voorleeshond’ elke woensdagmiddag in een van onze vestigingen. Kinderen van 6
t/m 12 jaar mogen Daantje ongeveer een kwartiertje voorlezen!
Ontspannen, veilig en vooral heel erg leuk!
Nieuw in de Bibliotheek: Lezen met een voorleeshond
Het voorlezen aan voorleeshonden heeft iets magisch en maakt kinderen rustig. Voorleeshonden zijn immers
zeer goede luisteraars die geen oordeel vellen. Ook laten ze kinderen op hun eigen tempo lezen en zijn ze niet
intimiderend. Omdat er gewerkt wordt met speciaal hiervoor opgeleide honden en baasjes die ze door en door
kennen, is de veiligheid en het plezier gegarandeerd. Voorlezen aan een voorleeshond is ontspannen en veilig en
nodigt uit om meer te lezen. En het is vooral heel erg leuk!
de Voorleeshond
Vanaf maart krijgen kinderen de kans kennis te maken met een speciale voorleeshond: Daantje. De hond is
hiervoor specifiek getraind en wordt bijgestaan door een deskundige begeleidster, Gerrie Pols. Door voor te
lezen aan honden wordt de leesvaardigheid en vooral ook het leesplezier van kinderen verhoogd. Gerrie Pols is
een officiële begeleidster van R.E.A.D Nederland waar zij ook een gedegen opleiding heeft gehad.
Voorlezen
De voorleessessies in de Bibliotheek worden een op een gehouden, het kind dat voorleest is dus alleen met de
ouder/verzorger samen met de voorleeshond en begeleider, op een prettige plek in de Bibliotheek. Kinderen
kunnen zich hiervoor inschrijven. Op het afgesproken tijdstip hebben zij de volledige aandacht van de hond en
zijn begeleider.
Wanneer is de voorleeshond in de Bibliotheek aanwezig?
Bibliotheek Aalten: woensdag 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni
Bibliotheek Terborg: woensdag 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni
Bibliotheek Ulft: woensdag 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni
Bibliotheek Varsseveld: woensdag 27 maart, 24 april, 22 mei en 26 juni
Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kan via de website van De Bibliotheek Achterhoekse Poort, in de Bibliotheek of
telefonisch 088 – 0062929. Daantje de voorleeshond is aanwezig van 15.00 tot 17.00 uur. Elke voorleessessie
duurt ongeveer 15 minuten.
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