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Beste ouders en verzorgers, 

 

Na de herfstvakantie zijn we gelukkig met een volledig team gestart. 

Alle groepen waren bezet. Hier zijn we ontzettend blij mee. We 

houden goed rekening met de afstand (1,5 meter), zodat een 

besmetting binnen ons team voorkomen kan worden. We blijven dit 

volhouden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jeugdjournaal 

Op vrijdag 23 oktober kregen we bezoek 

van het jeugdjournaal. Wat een 

bijzonder moment! De opnames zijn in 

meerdere media terecht gekomen. Zo 

waren we te zien op het NOS journaal en 

het jeugdjournaal. Maar ook de krant, 

instagram en de radio hadden quotes 

en momenten opgenomen in hun 

nieuwseditie. Een prachtige ervaring 

voor de leerlingen voor groep 8. En een 

mooie manier om aandacht te vragen 

voor het lerarentekort in combinatie met Corona. 

 

Verzoek 

Buurtbewoners hebben aangegeven dat er in de wijk, rondom de school, soms hard 

gereden wordt. 

Het verzoek aan u om veilig en verantwoord naar de school te komen. Houd rekening met 

uw snelheid en rijd rustig door de wijk. 

 

Geplande 

evenementen 

11-11-2020 

Sint Maarten 

18-11-2020 

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij! 

19-11-2020 

Biebbus 

4-12-2020 

Sinterklaas viering 

16-12-2020 

Nieuwsbrief 3 

16-12-2020 

Kerstdiner van 18.00 uur tot 19.00 

uur 

17-12-2020 

Biebbus 

18-12-2020 

Studiemiddag, leerlingen om 

12.30 uur vrij! 

 

Belangrijke mededeling 
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Vieringen 

Zoals eerder is genoemd, streven we ernaar alle vieringen door te laten gaan voor onze leerlingen. Wel 

zullen we vanwege corona mogelijk een andere invulling moeten geven aan de feesten in december.  

Met sint maarten lopen we normaal gesproken met de groepen 1 t/m 4 langs een paar huizen (van 

ouders). Het advies is om dit niet te doen. We houden ons hier dan ook aan. Wel  gaan we op zoek naar 

een alternatief.  

Sinterklaas heeft aangegeven dat hij ondanks Corona onze school bezoekt. Op gepaste afstand komt hij 

op vrijdag 4 december onze school bezoeken. Hoe deze dag eruit zal zien, laten we op een later moment 

weten. 

 

Personele ontwikkelingen 

Kirsten, de leerkracht van groep 6, gaat eind oktober met verlof. Zij gaat de komende maanden van haar 

zwangerschap genieten en komt als het goed is in mei weer terug. Giovanni zal tot de kerstvakantie samen 

met Femke voor groep 6 staan. Na de kerstvakantie komt Keresztely weer terug van haar verlof. Zij zal de 

dagen van Kirsten dan overnemen. De ouders van deze groep zijn al op de hoogte gesteld. 

 

Keresztély is op 2 oktober bevallen van een mooi, lief en gezond jongetje: 

Nobel. Het gaat heel goed met moeder en zoon. Ze genieten volop! 

Er zijn twee collega’s die op dit moment een opleiding volgen. Giovanni is in 

oktober gestart met de lerarenopleiding. Angela start komende week met de 

opleiding ‘intern begeleider’.  

 

 

 

 

Schoolse ontwikkelingen 

In een eerder bericht hebben we aangegeven dat we de wereld 

oriëntatie methode BLINK aan het uitproberen zijn. Dit is nog 

steeds aan de orde. Alleen nu proberen alle groepen de 

geïntegreerde variant uit. Dit betekent dat de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur gecombineerd worden. 

Wilt u meer weten over BLINK? Kijk dan eens op 

https://blinkwereld.nl/ 

 

 

 

https://blinkwereld.nl/
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Naschoolse activiteiten 

Alle groepen krijgen de komende maanden twee muzieklessen aangeboden van een externe, vanuit het 

naschoolse aanbod. Dit kan doordat de helft van de lessen onder schooltijd aangeboden mag worden. 

Afgelopen week hebben de groepen 4, 5 en 5-6 kennisgemaakt met het ‘drumstel’.  Later in het jaar 

komen ook de groepen 1, 2, 3, 6, 7 en 8 aan bod. 

 

Leerlingenraad 
 

Om de betrokkenheid van leerlingen bij de school te vergroten zijn we sinds kort begonnen met een 

leerlingenraad. In de groepen 6/7/8 hebben zich een hoop kinderen voor hun eigen groep verkiesbaar 

gesteld om hun groep te vertegenwoordigen. De kinderen hebben zich kort gepresenteerd en daarna 

volgden er spannende verkiezingen. Uiteindelijk zijn er zes kinderen (twee per groep) gekozen door hun 

eigen klas. De volgende kinderen nemen voor dit jaar plaats in de leerlingenraad: 

 

groep (5)/6 

Tatum 

Wesley 

groep 6 

Don  

Dinky  

groep 7 

Thijs  

Krista  

groep 8 

Zoey  

Jari 

Hieronder staat uitgelegd wat de leerlingenraad inhoudt.  

 

Wat is een leerlingenraad? 

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag 

namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk 

vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat 

iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

 

Wat doet de leerlingenraad? 

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je 

jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een 

leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze 

binnenkrijgen. Eén keer per 2 maanden zullen zij deze ideeën overbrengen aan de leerkracht/ directeur in 

de vergadering. De vergaderingen vinden plaats onder schooltijd. 

 

Wie zitten in de leerlingenraad? 

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 6/7/8. Uit elke klas worden 2 leerlingen gekozen om de klas te 

vertegenwoordigen. Dat zijn leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de 

informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En 

andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. De leerlingen doen dit niet 

alleen, maar worden begeleid door Femke de Waal.  
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PBS – enquête 

De enquête onder de ouders, over PBS en de kernwaarden, heeft de tweede keer meer respons 

opgeleverd. Fijn! 

Vrijdag voor de herfstvakantie zijn ook de leerlingen bevraagd op de ‘waarden’ van de school. Net als u 

konden de leerlingen van groep 5-8 aangeven aan welke kernwaarden de leerlingen belangrijk vinden. De 

waarden van de leerlingen, samen met die van u en het team vormen de basis van de kernwaarden van 

onze school. Zodra we alles in kaart hebben gebracht, informeren we u. 

Gedragsverwachtingen 

Na de vakantie is in alle groepen gesproken over de afspraken (gedragsverwachtingen) in de school. 

Tevens is het pestprotocol in alle groepen besproken. Hier kwamen overigens mooie gesprekken uit voort!  

We merken dat op het schoolplein, tijdens de grote pauze, er regelmatig conflicten ontstaan. Met 

conflicten bedoelen we: ruzies, irritaties of andere negatieve aanvaringen tussen leerlingen. Hier hebben 

leerlingen last van.  

Afgelopen week is hierover gesproken met alle krachten die pleinwacht lopen. Er is overleg geweest met 

de teamleden ((directie / zorg coördinator/ onderwijsassistent/ administratief medewerker) die pleinwacht 

lopen en de twee vrijwilligers. Samen dragen we zorg voor een plezierig buitenmoment. Uit dit gesprek 

kwamen de volgende  zaken naar voren: 

• Leerlingen moeten naar de pleinwacht als er iets aan de hand is. Dit gebeurt (toch) niet altijd.  

• De pleinwacht loopt actief rond: zo vangen we signalen op en voorkomen we irritaties/ruzies. 

• Daar waar het kan, zetten we het veld in, zodat leerlingen meer ruimte hebben om te spelen. Dit is 

helaas niet altijd haalbaar vanwege een tekort aan pleinwachten. 

• De groepsleerkrachten en pleinwacht hebben nauw contact en informeren elkaar over de pauzes 

als er iets is voorgevallen. Uiteraard dragen we ook de leuke dingen over die er tijdens de pauze zijn 

gebeurd.  

 

Voor een fijn pleinmoment kunnen we ook uw hulp gebruiken. Het helpt als u uw kind stimuleert naar de 

pleinwacht te lopen en ze op het hart te drukken dat het echt van belang is dat ze dit (blijven) doen. Het 

gebeurt nu regelmatig dat leerlingen op school niets zeggen en dat ouders contact opnemen met school 

om aan te geven dat het misliep tijdens de pauze. We zien graag dat leerlingen het zelf zeggen tegen de 

pleinwacht of anders tegen de groepsleerkracht. Hierdoor kunnen we onder schooltijd en meteen nadat er 

iets gebeurd is, naar een oplossing zoeken.  

Verder mogen leerlingen materialen meenemen van huis, waarmee ze in de pauze kunnen spelen (knikkers 

/ ballen / elastiek etc.) Hierdoor hebben ze een leuke invulling voor het half uur buiten spelen. 

Binnen het team zullen we dit onderwerp ook nog bespreken. We gaan onderzoeken hoe we het fijn spelen 

op het plein kunnen bevorderen. 

Mocht u nog een leuk/goed idee hebben, staan we open voor suggesties. 
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Zorgcoördinator 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 

een aantal van jullie hebben mij al eens gezien maar een groot aantal nog niet, omdat ik tijdens de corona 

periode ben gestart als zorgcoördinator op de Watermolen. Als u vragen hebt over bepaalde 

schoolzaken, uw zorg over uw zoon/dochter met mij wil bespreken of wil kennismaken, kunt u mij op 

dinsdag woensdag en donderdag telefonisch bereiken op het telefoonnummer van de Watermolen. Ook 

loop ik vanaf nu met grote regelmaat bij het starten en eindigen van de schooldag over het plein en kunt u 

mij aanspreken. We kunnen dat even met elkaar kennismaken en eventueel een afspraak maken.  

 

Ik hoop jullie allemaal eens te ontmoeten. 

Groet, Nancy 

 


