Datum: 09-10-2018
Van de directie

Inhoud

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Enkele weken geleden stuurde ik u een extra nieuwsbrief vol informatie over de
Kinderboekenweek. Het is een feest om te zien hoe enthousiast alle kinderen
met lezen bezig zijn momenteel. Vandaag hadden alle kinderen vrij vanwege een
geplande studiedag. Het hele team was op school om samen te werken aan
allerlei belangrijke ontwikkelthema’s. Zo stond het ochtendprogramma geheel in
het teken van de Kanjertraining, onze methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling. De kanjertraining is een belangrijk middel om de sfeer op school en
in de groep te verbeteren en om pesten te voorkomen. Als team ‘op één lijn
zitten’ en ‘dezelfde taal spreken’ is hierin van groot belang. Hier is vandaag hard
aan gewerkt!
Over 1,5 week mogen we gaan genieten van de herfstvakantie. Ik wens u en uw
gezin alvast een prachtige (zonnige) herfstvakantie toe. De volgende nieuwsbrief
verschijnt op di 6 november. Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters.

Ouderbijdrage
Vorige week hebben alle oudste kinderen per gezin een brief meegekregen van
de Oudervereniging. Het is fijn om te zien dat er al heel wat betalingen zijn
gedaan. In de bijlage nogmaals de brief; voor het geval het aan uw aandacht is
ontsnapt.

Mailadressen
Wellicht is het u opgevallen dat de mailadressen van ons personeel zijn gewijzigd.
Het algemene mailadres van school is vanaf heden:
woelwaters@paraatscholen.nl
Alle mailadressen met ……obsdewoelwaters.nl komen te vervallen.
De leerkrachten zijn vanaf nu te bereiken op:
voornaam.achternaam@paraatscholen.nl
Mogelijk bent u hierover al geïnformeerd door de leerkrachten zelf.

Kleuterplein
U heeft ongetwijfeld gezien dat het houten speelhuisje op het kleuterplein is
weggehaald. Dit moest om veiligheidsredenen (met veel pijn in ons hart) gebeuren.
Het is de bedoeling dat er z.s.m. een nieuw speeltoestel wordt aangeschaft voor de
onderbouw. Waar deze precies komt te staan (voor- of zijkant) is nu nog niet
duidelijk. We houden u op de hoogte.
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Agenda
10 oktober opa- en oma middag
10 oktober workshop dans gr. 3/4
15 oktober voorstelling Kick gr. 1/ 2
16 oktober techniek gr. 6
16 oktober bezoek
openluchtmuseum gr. 5
17 oktober techniek gr.7
18 oktober techniek gr. 8
22 t/m 26 oktober herfstvakantie

Nieuwe Woelwaters
We hebben weer een nieuwe
Woelwater mogen verwelkomen.
Wij wensen haar veel succes en
plezier op onze school:
Feyone Boerstal

Datum: 09-10-2018
123 ZING
Nu de kleutergroepen ook beschikken over een digibord kan er in alle groepen
gewerkt worden met onze muziekmethode 123ZING. Hoe leuk is het als de liedjes
die de kinderen op school leren bij Marion Stokman of bij de eigen leerkracht ook
thuis gezongen kunnen worden? Daarvoor krijgen de kinderen per groep een
toegangscode van de leerkracht waarmee ze gratis kunnen inloggen op de
kidspagina van hun groep. Sommige groepen hebben die code al gekregen, de rest
krijgt hem deze week via de mail of op papier. Heel veel zangplezier gewenst!

Nieuws van de OV
De oudervereniging heeft de aftrap voor het nieuwe schooljaar gegeven op 10 september tijdens haar eerste
vergadering. De verschillende werkgroepen zijn ingedeeld en de eerste bijeenkomsten voor de Sint en Kerst
activiteit staan gepland.
Kerstfeest
Het kerstfeest dat dit jaar plaats vindt op donderdag 20 december, begint, in tegenstelling tot wat in de
schoolkalender staat, om 17:00 uur! Deze editie is anders van opzet dan de vorige jaren. Naast het gebruikelijke
kerstdiner in de klas, zal er aansluitend een kerstmarkt zijn. Hier worden kerstspulletjes verkocht die door de
kinderen zelf zijn gemaakt. Wij zijn nog op zoek naar ouders met leuke knutsel ideeën en die eventueel kunnen
helpen met het maken van de kerstspulletjes (denk aan zelf kaarsen maken, kerststerren gemaakt van aangeregen
kraaltjes, kerstboompjes van ijzerdraad etc. etc.). Hulp is erg welkom! Meld je aan via ons email adres of het
bekende ouderhulpformulier, dat bij onze conciërge Jenny te verkrijgen is.
Dit schooljaar zijn er genoeg activiteiten waar wij, met hulp van andere ouders, onze schouders onder gaan
zetten, zodat er voor de kinderen weer genoeg te genieten valt. Middels het ouderhulpformulier kun je je
opgeven voor het helpen bij een activiteit. Mochten er vragen zijn over dit formulier of de tijdsbesteding per
activiteit, dan kun je mailen naar ouderverenigingwoelwaters@hotmail.com. Ook voor andere vragen of
opmerkingen kun je ons op die manier bereiken. Heb je liever persoonlijk contact? Op het fotobord bij de gymzaal
kun je zien wie er dit jaar in de Oudervereniging zitten. Juf Gabriëlle is dit jaar de schakel tussen de
oudervereniging en het schoolteam. Dat communiceert makkelijk; de lijn is kort. We gaan samen voor een mooi
schooljaar met veel feestelijke activiteiten!

In de maat uit de maat
Elk jaar biedt KiCK Oude IJsselstreek een cultuurprogramma aan voor de basisscholen in de Oude IJsselstreek. Dit
jaar staat Dans centraal en is de samenwerking gezocht met Dansfabriek Gekkoo. Het thema is 'in de maat uit de
maat', tijdens deze danslessen leren de leerlingen dansvaardigheden en -technieken, improviseren in dans,
samenwerken tijdens het dansen en zelf vormgeven, presenteren aan elkaar en reflecteren op dans en het
dansproces. De groepen 3 en 4 hebben op 1 oktober genoten van de voorstelling ' Sylphides belofte'. Naar
aanleiding van die voorstelling zijn er 3 workshops op school. De groepen 1 en 2 gaan 15 oktober kijken naar de
voorstelling ' Rood Capeje' en ook zij gaan daarna zelf aan de slag tijdens de workshops. Alle workshops worden
gegeven door Leonieke Scholten. De andere groepen zijn in februari aan de beurt. Allemaal veel dansplezier
gewenst.
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