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Beste ouders en verzorgers, 

 

Vandaag was het de laatste schooldag van 2019. En wat zijn de 

dagen, weken en maanden voorbij gevlogen…… 

 

Er is veel gebeurd in 2019, het afgelopen jaar. Binnen het team zijn 

verschillende wisselingen geweest, de directie is gewijzigd, de 

speelzaal is weer in gebruik als gymlokaal, we zijn vereerd met een 

bezoek van de visitatiecommissie en ga zo maar door. 

 

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen.  

 

Tot slot willen wij u een heel fijn en gezond 2020 toewensen. Een hele 

prettige vakantie en tot in het nieuwe jaar! 

 

Team Watermolen. 

 
 

Kinderpostzegelactie  

Onze school doet al 27 jaar mee aan de kinderpostzegelactie. In al 

die jaren hebben leerlingen uit de groepen 7 en 8 geld opgehaald 

voor dakloze kinderen. Landelijk is er voor de actie 9,4 miljoen euro 

opgehaald. Het bedrag dat de leerlingen van onze school hebben 

opgehaald is 5.244,00 euro.  Een prachtig bedrag, waar we trots op 

kunnen zijn. We willen u bedanken voor het begeleiden van de 

verkoop van de zegels. Dit hadden we zonder uw hulp niet kunnen 

bereiken. 

Personele zaken 

Hieronder willen wij u op de hoogte brengen over een aantal personele ontwikkelingen: 

-De leerkracht van groep 4, Britt Nooij, heeft deelontslag genomen. Zij gaat één dag 

minder werken op de Watermolen. Dit betekent dat Debbie, haar duo-partner, een dag 

meer gaat werken in de groep. We zijn blij met deze oplossing, omdat we dezelfde 

gezichten houden in de groep. 

-Irene Pijpker, de leerkracht van groep 1-2A, komt na de kerstvakantie weer 

langzaamaan wat uurtjes werken op onze school. We vinden het erg fijn om haar weer in ons midden te 

hebben. En wat zullen de leerlingen blij zijn! 

 

Geplande 

evenementen 

Eerste schooldag in 2020:  

06-01-2020 
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- Richard, de conciërge, zal voorlopig (ook) na de kerstvakantie nog afwezig zijn. Dit vanwege persoonlijke 

omstandigheden. We zijn op zoek naar vervanging zodat de klussen, die er op school zijn, gedaan kunnen 

worden. Wordt vervolgd! 

Communicatie – Save the date! 

Uit de ouder tevredenheidspeiling die in begin 2019 is afgenomen, bleek dat u de communicatie vanuit 

school als onvoldoende ervaart en/of ervaarde.   

Hierover willen wij met u, onder het genot van een kopje koffie, een constructief gesprek voeren. In dit 

gesprek gaan we samen op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. Graag maken we alvast de data 

bekend, wanneer deze twee bijeenkomsten plaatsvinden.  

1. Woensdag ochtend 05-02-2019 van 11.00 uur tot 12.00 uur (deze tijd sluit aan op de 

kijkmiddag, deze is van 12.00 uur tot 12.30 uur). 

 

2. Vrijdag ochtend 07-02-2019 van 09.00 uur – 10.00 uur. 

Na de kerstvakantie zullen wij u alsnog een uitnodiging sturen en de bijeenkomst verduidelijken door in te 

gaan op de inhoud van de bijeenkomst. We rekenen op u! 

 

Prakkie! 

Gisteren hebben we samen met de leerlingen en de ouders een geweldige 

kerstviering gevierd. De leerlingen zagen er prachtig uit en iedereen had heerlijke 

gerechten gemaakt. Er heerste een fijne sfeer op school.  

De restanten van de zelfgemaakte gerechten en het overgebleven drinken zijn 

na afloop van het kerstdiner, meteen opgehaald door Prakkie 075. Deze 

organisatie zet zich in voor mensen die leven in armoede. Op deze manier gaan 

we voedselverspilling tegen en steunen we de mensen die leven in armoede. 

Mooie kerstgedachte toch? 

https://www.dezaanseverhalen.nl/prakkie-over-075-voedselverspilling-

minderbedeelden/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.dezaanseverhalen.nl/prakkie-over-075-voedselverspilling-minderbedeelden/
https://www.dezaanseverhalen.nl/prakkie-over-075-voedselverspilling-minderbedeelden/
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Schoolplein 

 

Tijdens het laatste teamoverleg hebben we de regels en 

afspraken, die gelden op het schoolplein, onder de loep 

genomen. Er is gesproken over de regels en afspraken die er zijn. 

We vinden het belangrijk dat het voor leerlingen duidelijk is 

welke verwachtingen wij hebben met betrekking tot het buiten 

spelen. We willen dat leerlingen weten hoe ze zich moeten 

gedragen op het plein. En dat ze weten welke consequenties er 

gelden als ze zich niet aan de afspraken houden. Dit zorgt voor 

een prettig(er) buiten speel klimaat. Daarnaast kunnen we als 

het op het schoolplein goed loopt, op tijd starten met de lessen, 

zonder dat we ‘akkefietjes’ uit moeten spreken.  

Naast het team heeft ook de leerlingenraad zich over de regels gebogen. Ze hebben na- en meegedacht 

over de afspraken die buiten gelden. Onder leiding van Juf Femke hebben ze goede input geleverd.  

Na de kerstvakantie komen we hierop terug. We zullen u via de schoolpraat app informeren over de 

verwachtingen die we hebben op het plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


