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Inleiding  

Het voorjaar kende afgelopen vrijdag zowaar een 
winterdip, die we op foto vastgelegd hebben. We 
sluiten met de tweeënvijftigste week het jaar af. De 
spreuk van de eerste week heeft de Paasstemming 
als thema. Komende vrijdag vieren we Palmpasen 
op school. We staan kort stil bij de betekenis ervan. 
We blikken nog even terug op het project Rijk in je 
hart, dat afgelopen maandag plaatsvond. Nieuws is 
er van de GMR en van de MR. De GMR nodigt u uit 
voor een bijeenkomst over een belangrijk thema: di-
versiteit en inclusiviteit. In onze westerse en liberaal 
democratische samenleving is het uitgangspunt, dat 
er meerdere visies op het goede leven zijn. Wereld-
wijd staat echter de democratie onder druk, het oor-
logsgeweld bewijst dit. Aandacht voor democratie op 
kleine schaal wordt gevraagd door de MR met het 

oog op nieuwe MR-verkiezingen. Verder ondermeer in deze nieuwsbrief: u kunt desgewenst zelftesten 
komen halen; een bericht inzake toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van kinderen; school-
voetbal; inzameling van flessen voor het kamp; een update over ons bezoek aan circus Nicole en Martin; 
Nicols Geers vervangt juf Ambra voor twee weken en stelt zich aan u voor.  
 

Agenda 

Maandag 4 april Audit, tevens studiemiddag Kleuterbouw 

Vrijdag 8 april  Palmpasen, kinderen om 13.00 uur vrij 

Zaterdag 9 april Lentebazaar 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag, kinderen vrij 

Maandag 18 april Tweede Paasdag, kinderen vrij 

Vrijdag 22 april Koningsspelen  

Zondag 24 april De Bloesemtocht 

Maandag 25 april Begin van de meivakantie 

Maandag 9 mei Eerste schooldag na de meivakantie 

Donderdag 12 mei Naar het circus Nicole en Martin in Zaandam 

Vrijdag 13 mei De schoolfotograaf 

 

Weekspreuk eerste week, Voorjaar, Paasstemming, 7 – 13 april 

 

Wanneer vanuit de wereldwijdten 

De zon spreekt tot de menselijke zinnen 

En vreugde uit de zielendiepten 

Zich met het licht verenigt bij het zien, 

Dan trekken vanuit de omhulling van het zelf  

Gedachten tot in de verten van de ruimte  

En binden verdoezeld 

Het menseli jk wezen aan het zijn van de geest.   
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Palmpasen 

Zondag 10 april is het Palmpasen, wij vieren het op school op 8 april. Van de klassenleerkracht zult u 
hierover horen. Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de zondag voor Pasen en het begin van de 

Goede Week. Op deze zondag herdenken christenen dat Jezus op een jonge ezel Jeruzalem binnenreed 

en door een jubelende menigte werd onthaal; ‘Hosanna’. De mensen bedekten de weg voor hem met de 
takken van palmbomen.  

 

Rijk in je hart 

Maandag 28 maart speelde Lering & Vermaak voor klas 5 en 6 een interactieve voorstelling van theater-

makers en acteurs  Pepijn en Greta van Halderen en Ydwer Bosma. Dit vond plaats in het kader van De 

week van het geld.  Wethouder dhr. Mario Hegger was op de Waterlandschool aanwezig Het persbericht 
kunt u lezen in bijlage 2.   

 

 
 

 

Tevredenheidspeiling 

Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen om de zgn. Tevredenheidspeiling in te vullen. In de 
vorige nieuwsbrief berichtten we u erover. Wil u er nog even aan denken? Vriendelijk verzoek het uiterlijk 

deze week in te willen vullen. Dankuwel vast. 
 

Update coronaregels en zelftesten, door Karen Meijer 

 

Sinds half maart gelden voor scholen alleen nog onderstaande basisregels, die nu ook een advies zijn 
geworden.  
• Handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog,  
• goed ventileren, 
• geen handen schudden 
• elkaar de ruimte geven.  
 
Verder wordt gevraagd aan iedereen met klachten om een (zelf)test te doen. Scholen kunnen hiervoor 
zelftesten aanvragen voor personeel en leerlingen.  
 
Gelukkig neemt het aantal coronabesmettingen gestaag af, echter zien wij op school nog steeds geval-
len van corona.  
 
Op school zijn in ruime mate zelftesten aanwezig. Wilt u een aantal zelftesten hebben?  
Dan kunt u deze ophalen op school om 8.30 of van 12.45 – 13.00 uur. Bij Miranda of Karen. 
Een andere mogelijkheid is om Miranda of Karen een Parro berichtje te sturen, dan kunnen we de tes-
ten b.v. aan uw kind meegeven of een andere tijd afspreken. Een mailtje naar administratie@water-
landschool.nl is ook altijd goed. 
 
Karen 

 
 

 

https://www.leringenvermaak.nl/?msclkid=951398f9aac311ec8c22568cb0440467
https://www.weekvanhetgeld.nl/?msclkid=f86862e8aac311eca736455b161694fd
https://www.weekvanhetgeld.nl/?msclkid=f86862e8aac311eca736455b161694fd
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Toestemming voor gebruik foto’s en video’s, door Karen Meijer 

 

Beeldmateriaal van kinderen 
Op school worden af en toe foto’s en soms een filmpje gemaakt door de leerkrachten zodat ouders kun-
nen zien wat we doen op school en waar kinderen mee bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens jaarfeesten, activi-

teiten in de klas. Deze foto’s worden gedeeld in Parro, dit is AVG-proof en alleen ouders van kinderen die 
in de betreffende klas zitten kunnen deze foto’s zien en alle leerkrachten. 

Ook aan anderen buiten school, bijvoorbeeld in de nieuwsbrief willen wij graag laten zien wat we doen op 

school, wij gaan daarbij zorgvuldig om met deze foto’s en filmpjes. Zo plaatsen wij er b.v. geen namen 
bij. In de Parro app kunt u toestemming geven voor het gebruik van foto’s en video’s. Hierbij zijn ver-

schillende mogelijkheden: 
 

▪ Toestemming voor beeldmateriaal in Parro. Dit is dus alleen binnen de klas/school. 

▪ Toestemming voor beeldmateriaal in de nieuwsbrief. Deze wordt per mail verzonden naar alle ouders 
en komt op de website. 

▪ Toestemming voor beeldmateriaal in de schoolgids. 
▪ Toestemming voor beeldmateriaal op social media. (Facebook/Instagram) 

▪ Toestemming voor beeldmateriaal op de website. 
 

Van veel kinderen in dit nog niet ingevuld in Parro, wilt u dit alsnog doen?  

U kunt ten allen tijde uw keuze veranderen. 
Hier staat hoe u dit doet in Parro: 

 
1. Onder acties (onder de groepen) staat: “Privacy-voorkeuren”. 

2. Tik op Privacy-voorkeuren. 

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.  

Als er vragen zijn, dan hoor ik dat wel, 

Karen  

administratie@waterlandschool.nl  

 

Laatste training van dreamteam VS Waterland Schoolvoetbal, door Martha Jonk 

Afgelopen zondag 27/3 was er weer een trai-
ning van VS Waterland klas 6/5. Ik als materi-
alen vrouw was zwaar gespannen, hoe staan 
“we” er voor met het team en hebben we alles 
goed bedacht. 
Het waren topcondities om te trainen: zonne-
tje, ca. 18 graden, het voetbalveld was leeg en 
jawel de grasmat veerde goed mee. 
Er waren 14 spelers, een bijna compleet team. 
De 3 coaches, Gjalt, Boris en Jase hadden van 

te voren een gegronde warming-up voorbereid 
en de spelers gingen langzaam zweten maar 

raakte helemaal in hun rol. De ballen schoten 

alle kanten op en tot 5 x aan toe moest er een 
bal gered worden uit de sloot. Omdat er maar 

8 spelers per keer mogen spelen op het veld is er een doorstroming van wissels, wat veel gezelligheid 
op de reserve bank bracht. Er kwamen ook toeschouwers kijken naar het mooie spel: o.a. kinderen 

van andere klassen, buurtkinderen en blije ouders. Er fietste nog een passant langs en die riep ”zijn dit 
de jonge Ajaxieden?”. 

mailto:administratie@waterlandschool.nl
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Kortom je kunt begrijpen dat ik als materialenvrouw genoot van deze training. Na 60 zware minuten 
trainen was er tijd voor heerlijk sappig fruit en koude dranken en een cool down met een samenvatting 

van de coach Gjalt. De formatie is gevormd!! Succes verzekerd….. We hebben vandaag de basis ge-

legd voor een reeks fantastische wedstrijden. Naar alle waarschijnlijkheid zal er van de andere teams 
weinig overblijven. We zoeken dan ook nog troostouders om de tranen van de tegenstander te dep-

pen! 
5 april eerste wedstrijd, kom op tijd. Liefs een half uurtje van tevoren.Extra training is niet meer nodig. 

 
Dus graag tot ziens op dinsdag 5 april om 18 uur op veld A1 bij de VV Wherevogels, Westerweg 41 

Purmerend (tegenover het Purmerbos) O ja neem je spandoek, pannen, deksels, toeters en luidspre-

kers mee, we gaan ervoor. 
 

De materialen vrouw van het team VS Waterland klas 6/5 

 

Wedstrijdprogramma VSW Dreamteam en leerkrachten 

Het schoolvoetbal Dreamteam van klas 6/5 VS Waterlandschool gaat vanaf dinsdag 5/4 
los, kom allen kijken!!! 
 
De spelers zijn leerlingen uit klas 6 en 5: 
Nienke, Yme, Carme, Mick, Spike, Fay, Fer-
ron, Julia, Isis, Corrie, Ginairo en Olivia  
En de overige leerlingen van klas 6 zijn 
toeschouwers en staan met spandoeken, 
toeters pannen en deksels langs de lijn. 
Coaches: Gjalt, Boris en Jase  
 
De wedstrijden worden gespeeld op de 
voetbalvelden van VV Wherevogels, Wes-
terweg 41 in Purmerend, tegenover het 
Purmerbos. 
Goed bereikbaar: lopend, met de fiets en 
met de auto (parkeerplaats op terrein). 
 
Wedstrijden op dinsdag 5 april: 
18.00 uur op veld A1 tegen school Delta J1 
19.15 uur op veld A2 tegen school De Koempoelan J4 
Wedstrijden op woensdag 13 april: 
18.00 uur op veld C1 tegen school De Toermarlijn J2 
19.15 uur op veld A2 tegen school Kwama J2 
 
*wedstrijden duren 2 x 10 minuten 
 
VS Waterlandschool heeft al jarenlang de Fair-Play wedstrijd trofee gewonnen, “Voor de school die met 
alle teams /supporters op het gebied van Fair-play het beste presteert”. Hier gaan we minimaal weer 
voor….hoe leuk. 
 
Komen jullie ook ons aanmoedigen? 
Tot dinsdag!!! 
 
Klas 6/5 dreamteam schoolvoetbal VS Waterland 
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Kom kijken op woensdag 13 april naar de docenten van VS Waterlandschool tijdens het 
schoolvoetbaltoernooi 

Ook VS Waterlandschool heeft een eigen docentenvoetbalteam, hoe tof en te gek! 

Dit zijn de spelers van dreamteam: Carmen, Nienke, Perlou, Marijn, Tiele, Fanina, Hella en Wendy en 
de coach is meester Albert! 

De wedstrijden worden gespeeld op de voetbalvelden van VV Wherevogels, Westerweg 41 in Purme-
rend, tegenover het Purmerbos. 

De tijden van de wedstrijden zijn op woensdag 13 april: 

18.00 uur op veld C1 

18.25 uur op veld B2 

18.50 uur op veld B1 

19.15 uur op veld B2 

Tot 20 uur dan de halve finale en de finale.  

KOM ALLEMAAL TOEJUICHEN, DAT ZOU FANTASTISCH ZIJN!!! 

Je mag spandoeken, toeters, pannen, deksels en bellen meenemen, niets is te gek! 

 
 

Even voorstellen … Nicol Geers 

Lieve kinderen, beste ouders, 

 

Ik zal vanaf maandag 11 april tot aan de meivakantie juf Ambra vervangen in de kleuterklas. 
Daarmee val ik met mijn neus in de boter want nu maak ik het Paasfeest en de koningsspelen mee. 

 
Ik kom uit Schoorl waar ik graag wandel in de duinen en aan het strand met mijn hond Sjuul. Daar-

naast werk ik graag op mijn moestuin. 
Ik ben afgestudeerd als kleuterleidster met als specialisatie het jonge kind van vier tot zeven jaar. Ver-

der ben ik ben ook werkzaam geweest in de onderbouw en het speciaal onderwijs, waar ik les heb ge-

geven aan kinderen met een beperking en kleuters met psychosociale problemen.  
 

Ik kijk er naar uit om binnenkort met jullie kennis te maken. 
 

Hartelijke groet, 

 
Nicol Geers 

 

 

Lege flessenactie voor het kamp van klas 6 

Dankuwel voor alle lege flessen. Dat levert flink wat op. Deze week kunt u nog lege flessen inleveren. 

 

Nieuws van de GMR 

Graag nodigt de GMR van Ithaka jullie uit voor een themabijeenkomst op 19 april over Inclusiviteit, di-

versiteit en intercultureel onderwijs. Deze wordt georganiseerd op initiatief van de GMR met Ithaka 
voor alle betrokken en aangesloten scholen. De afgelopen periode merkte ik dat het onderwerp veel 

mensen bezighoudt. Ben jij je bewust van je vooroordelen? Deze link geeft wat inzicht. In de bijlage 
lees je de uitnodiging. Aanmelden is nodig en kan door een mailtje te sturen aan communicatie@vsik-

taka.nl.   

https://npokennis.nl/longread/7752/hoe-bewust-ben-jij-je-van-je-vooroordelen
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Verkiezing MR oudergeleding 

Oudergeleding MR Termijn 2022-2025 

Medezeggenschap regelt dat ouders en leerkrachten kunnen meepraten en beslissen over het beleid van de school. De 
MR heeft een adviserende en soms ook beslissende rol. De MR heeft instemmings- en adviesrecht op zaken als beleid, 
begroting, hoogte en besteding van de ouderbijdrage en de schoolgids. Ook onderhoudt de MR contact met de klassen-
ouders. De komende periode wordt spannend en uitdagend en dus is een actieve en betrokken MR echt nodig. 

Elke school moet verplicht een MR hebben, bestaande uit twee leerkrachten en twee ouders. Eén van de ouders dient 
ook in de GMR plaats te nemen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van St Ithaka. 

De MR komt 6 keer per schooljaar ’s avonds bijeen. De schoolleiding is daarbij voor een deel van de vergadering aanwe-
zig. De zittingsduur van een lid van de MR is 3 jaar en daarna kan hij/zij zich weer verkiesbaar stellen voor een volgende 
periode. 

Kandidaatstelling 

Het termijn van de twee zittende leden van de oudergeleding van de MR verloopt aan het einde van dit jaar.  

Beide ouders, Bo Jacobs en Jenny Morrice, stellen zich weer kandidaat voor de MR voor de komende drie jaar.  

Indien je jezelf kandidaat wilt stellen, dan ontvangen wij graag via de mail bericht waarin je je interesse kenbaar maakt en 

kort motiveert en welke specifieke kennis/vaardigheden je meebrengt. Je kunt je kandidaatschap bij mr@waterland-

school.nl kenbaar maken. Ook voor vragen kun je contact met ons opnemen.  

Procedure 

Bij meerdere kandidaten zullen de kandidaten in een komende nieuwsbrief worden voorgesteld (foto en klein stukje tekst) 
waarna ouders via e-mail kunnen stemmen. Graag ontvangen wij uiterlijk op woensdag 13 april 2022 de aanmeldingen 
zodat we in de tweede helft van april eventueel de verkiezingen kunnen organiseren.  

Meer informatie over de MR? Op https://www.infowms.nl/ staat veel informatie over medezeggenschap in het onderwijs.  

Met vriendelijke groet, namens de hele MR,  

Bo Jacobs 

 

 

Circus Nicole en Martin op 12 mei: rectificatie 

Op donderdag 12 mei gaan de klassen 1 tot en met 4 naar het circus. Ten onrechte is eerder de indruk 

gewekt dat alle klassen erheen zouden kunnen. Daarvoor blijkt echter de capaciteit te klein. Bovendien 

blijkt het voor kleuters niet zo geschikt. Excuses voor het misverstand, mogelijk ook voor de teleurstel-
ling. De klassenleerkrachten informeren u verdfer.  

 
 

 

Team VS Waterlandschool  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:mr@waterlandschool.nl
mailto:mr@waterlandschool.nl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infowms.nl%2F&data=04%7C01%7Cakoele%40waterlandschool.nl%7C25a83d29ac0746d8c44908da124f1de4%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637842428288315322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TknGgIM7S7vjup9jE7cHB0gp0rMS9G%2Br7pcYGDkVQxY%3D&reserved=0
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Bijlage 1 Uitnodiging themabijeenkomst Blik op de Wereld  
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Bijlage 2 Voorstelling ‘Rijk in je Hart’ op de Waterlandschool 

Voorstelling 'Rijk in je Hart' startschot Week van het Geld 

 

Maandag 28 maart is in Purmerend de Week van het Geld begonnen met de voorstelling 'Rijk in je Hart' 
op de Vrije School Waterland. Wethouder Mario Hegger was aanwezig bij de aftrap. Tijdens de Week 
van het Geld zijn er activiteiten om kinderen en jongeren te leren hoe ze met geld om moeten gaan. 

Gastlessen en educatieve voorstellingen 
De interactieve voorstelling 'Rijk in je Hart' wordt gegeven door theatermakers en acteurs Pepijn en Greta 
van Halderen. Ze werken samen met acteur Ydwer Bosma. De voorstelling wordt gegeven op drie scholen: 
Vrije School Waterland, 't Prisma en Toermalijn. 
Op Bladergroen, Altra Waterland en het Altra College geven gastdocenten de les 'Hoe word je rijk'. Een pro-
gramma voor leerlingen tussen de 14 en 18 jaar, gericht op het voorkomen dat jongeren in de schulden te-
recht komen. Wethouder Mario Hegger: 'Op het moment dat een jongere 18 wordt, verandert er veel. 
Daarom vinden we het belangrijk om vóór die tijd goede informatie aan te bieden, op een manier wat bij ze 
past: met verhalen van leeftijdsgenoten en ervaringsdeskundigen.’ 

Gemeente zet in op preventie 
Het team Schulddienstverlening van de gemeente zet in op de aanpak van schulden en geldzorgen. De ko-
mende jaren is de gemeente verbonden aan de Nationale Schuldhulproute: op www.geldfit.nl kunnen inwo-
ners een online test doen die direct doorverwijst naar hulp. Voor ondernemers is er www.geldfitzakelijk.nl. 
Wethouder Mario Hegger: ‘Wij willen voorkomen dat mensen schulden krijgen. Want geldzorgen komen 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgeldfit.nl%2F&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C7ffc4fc693d948b94b9a08da116a1903%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637841444640251590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WoWafx6aQUMNY%2B5nSVhs0rVFOemL%2B3o7%2F%2BmeyLNYvKY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgeldfit.nl%2Fzakelijk%2F&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C7ffc4fc693d948b94b9a08da116a1903%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637841444640251590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WLUjt5F1UqDkCaE%2B2835QrdMMIzpzEQCojRjdGKrS1w%3D&reserved=0
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niet alleen. Het veroorzaakt stress, gezondheidsklachten en het heeft effect op iedereen in het gezin zoals 
slechte schoolresultaten van de kinderen of problemen op het werk. Geldzorgen kunnen snel groter worden 
als je niets doet. En het kan iedereen overkomen. Soms is het niet eens je eigen schuld. Daarom is de geldfit-
test een mooie manier om zelf te kijken of je geldzaken op orde zijn. Meer geld overhouden geeft rust in je 
hoofd. Dat wil toch iedereen?’ 

Online training 'Omgaan met geld'  
Sinds 2018 werkt de gemeente samen met Ismail Canga van de Sterk met Geld Academie. Zijn online trai-
ning 'Omgaan met geld' maakt cursisten financieel sterker. In zes online lessen krijg je overzicht en inzicht in 
de geldzaken thuis, hoe je rust en balans in je budget brengt en hoe je direct geld kunt besparen. Ismail: 'Ik 
geloof in een financieel gezond leven voor iedereen. Dit doe ik door mensen bewust te maken over geldza-
ken waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Met deze training leg je de basis voor een gezonde financiële 
huishouding.’ De training is een groot succes en is in april al volgeboekt. De volgende training begint op 6 
juni. Aanmelden kan via: www.purmerend.nl/omgaanmetgeld.  

Week van het Geld 
De Week van het Geld is van 28 maart tot en met 1 april en is bedoeld om leerlingen te leren omgaan met 

geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiele zelfredzaam-

heid op volwassen leeftijd. Niet alleen tijdens de Week van het Geld heeft de gemeente aandacht voor finan-

ciele zelfredzaamheid. Het hele jaar door organiseert de gemeente acties op het middelbaar en voortgezet 

onderwijs en worden gastlessen verzorgd over het leren omgaan met geld.  
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