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Inleiding 

De aftrap van het nieuwe schooljaar is gedaan. Extra 

aandacht besteden we aan de basis: groepsvorming en 

oudercontact. U zult worden uitgenodigd voor een om-
gekeerd oudergesprek: u vertelt ons over uw kind. In 

klas 1 voorts is het fundament gelegd voor het leren le-
zen en schrijven van de letters: de rechte en de 

kromme. Juf Nienke vertelt u er meer over in deze 
nieuwsbrief. Verder vertelt juf Fanina nog over het pro-

ject met de schooldichter. Eerder van de week kreeg u 

hierover reeds een bericht toegestuurd. Verder wat 
praktische zaken. Niet in de laatste plaats stelt juf Elisa 

Steketee zich aan u voor. Veel leesplezier.  
 
 

Spreuk Tweeëntwintigste week (1 september – 7 september)  

 
Het licht uit wereldwijdten 
leeft in het innerlijk krachtig voort: 
het wordt tot zielenlicht 
en straalt zijn licht in de diepten van de geest, 
om vruchten voort te brengen, 
die het mensen-zelf vanuit het wereld-zelf 
in de loop der tijd tot rijping brengen.  

 

 

Agenda 

Hele week Zgn. omgekeerde oudergesprekken in tal van klassen.  

Donderdag 9 septem-

ber  

Algemene Ouderavond.  

Mededeling: extra studiedag d.d. woensdag 27 oktober a.s.  

Onder leiding van dhr. Frans Schobbe start het team op woensdag 27 oktober a.s. een studietraject ge-

structureerd samenwerken. Op deze dag is uw kind dan vrij. Dit staat nog niet vermeld in de kalender die 
u voor de zomer van ons meekreeg. Vriendelijk verzoek deze datum in de agenda te willen zetten.  

Algemene ouderavond donderdag 9 september 

Aanstaande donderdag 9 september nodigen we u van harte uit voor de algemene ouderavond. Deze 

houden we voor het eerst sinds lange tijd weer gewoon op school. We ontvangen u op het plein, waarna 
u met een leerkracht mee naar binnen loopt. U ziet de school van binnen, die in het afgelopen jaar een 

flinke gedaanteverandering heeft ondergaan. Zo bij de start van het schooljaar een goede gelegenheid 

om elkaar te kunnen ontmoeten. Details over het programma ontvangt u begin van deze week, dus houd 
u alstublieft de berichten hierover in de gaten. Helemaal gewoon is het nog niet. Met elkaar zullen we er 

alert op moeten zijn dat we voldoende afstand betrachten tot elkaar. Heeft u klachten die op symptomen 
van COVID19 zouden kunnen wijzen, blijf dan thuis. Over de coronaregels zie ook het bericht in de vorige 

nieuwsbrief. 
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Klas 1 De basis ge-
legd voor gelet-
terdheid 

 
Met deze twee vor-

men kunnen de eer-
ste klassers straks 

alle letters schrijven! 

De rechte en de 
kromme! Wat heb-

ben we alweer veel 
geleerd in de eerste 

week! 

 
Juf Nienke 

 

 

 

 

De Schooldichter 

Lol in lezen vormt een belangrijke doelstelling in het kader van geletterdheid. Geen lezen zonder schrij-
ven. Zèlf schrijven wel te verstaan. Bijvoorbeeld het schrijven van gedichten. En die dan ook echt bunde-

len. Straks, in Kinderboekenweek, ligt de eerste echte gedichtenbundel in de etalage van boekhandel Het 
Leesteken in Purmerend. Afgelopen week stond het schrijven van gedichten centraal. We berichtten u er 

al over. Wilt u de bundel sponsoren, dat kan. In de bijlage leest u een brief over hoe dat kan. Uw be-
drijfslogo wordt dan in het colofon van de bundel opgenomen. Meer weten?, neem dan even contact op 

met juf Fanina. 

 
 

 
 

 

 



 
Even Voorstellen Elisa Steketee 

Wellicht hebben jullie mij al eens 
op het schoolplein zien staan, via 
deze weg stel ik mij graag nog 
eens voor!  

Ik ben Elisa en ik ben dit nieuwe 

schooljaar gestart met een werk- & 

leertraject op de Waterlandschool. 

De komende periode ben ik vooral 

de vinden in de eerste klas en on-

dersteun ik juf Nicole op donderda-

gen en vrijdagen. Ik ben vorig jaar 

gestart met de deeltijd Vrijeschool 

Pabo in Leiden, een keuze waar ik 

nog steeds erg blij mee ben. Hier-

voor heb ik een andere opleiding 

afgerond en een tijd bij NEMO Sci-

ence Museum als communicatieme-

dewerker mogen werken. Ik kom 

oorspronkelijk uit het Noordoosten 

van Nederland. Zes jaar geleden 

ben ik in Amsterdam gaan wonen 

en hier woon ik nog steeds.  

Ik ga met veel plezier en enthousi-

asme dit komende schooljaar tegemoet. Tot op het plein en in de klas!  

 

 
Team Waterlandschool    
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Bijlage 1 Het Beemster Kinderkoor zoekt leden 

Het Beemster Kinderkoor zoekt leden! 

Het Beemster Kinderkoor is een plek waar kinderen vanaf ca 5 jaar met plezier leren zingen in 

een koor. Het koor heeft wekelijkse repetities in de Zuidoostbeemster. Aan het koor zijn twee 

dirigenten verbonden, Jan Maarten Koeman en Minke Huisenga. Tiny Mol begeleidt uitvoerin-

gen en repetities op piano. In de loop van de jaren heeft het koor behalve eigen concertjes ook 

meegewerkt aan tal van concerten en speciale momenten. Zo werkte het samen met tal van ko-

ren in de regio. Wij oefenen in Z-Inn op de woensdag om 16.30 uur en starten na de zomerva-

kantie weer op 25 augustus. 

 

 

We zoeken nog kinderen van klas 1 t/m 6. Heb je zin om mee te doen? Stuur een mail naar ma-

rie-luise-dow@quicknet.nl 
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Bijlage 2 Sponsoring Gedichtenbundel 

 

 


