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Inleiding  

Oorlog komt door haat 

Boze mensen scheppen een wereld 

Waarin de vrije mens niet bestaat 

Ik wil een wereld met liefde en vrede 

Dat is toch het belangrijkste in het leven? 

Toch zijn er mensen die dromen verstoren 

 

In de ban van de stof raken 

Is zielen stukmaken 

In de geest jezelf vinden 

Is mensen verbinden 

In de mens jezelf schouwen 

Is werelden bouwen 

Rudolf Steiner 

 
Elke ochtend staat het team van de school stil bij de oorlog in Oekraïne. We steken een kaarsje aan, en 
lezen het gedicht van een kind over oorlog. 
 
De antidemocraat uit Rusland heeft door Oekraïne in te vallen tevens de aanval ingezet op een lange pe-
riode van vrede, vrijheid en welvaart in Europa. De beelden zijn hartverscheurend. Hoe ga je hiermee om 
met kinderen? In deze nieuwsbrief treft u hierover o.a. een bijdrage van Dieuwke Tolsma, ouder en staf-
pedagoog bij de GGD Zaanstreek. Wist u dat er in Oekraïne ook vijf Waldorfscholen zijn? Het leven in 
deze gemeenschappen staat nu in het teken van evacueren, overleven en weerstand bieden. Onze ge-
dachten gaan uit naar de mensen die door oorlogsgeweld getroffen worden. Iets anders. Op de Water-
landschool is deze week een heuse Bouwkeet geplaatst. Fanina vertelt u erover. We namen vrijdagmid-
dag afscheid van juf Sanya, wat er tot nu toe nog niet van gekomen was. De school kan bogen op een 
fantastische bieb waaraan verschillende biebouders meewerken. Martha praat u bij. Dit en meer in deze 
nieuwsbrief.  
 

Agenda 

Dinsdag 8 maart Groepsbesprekingen klas 1 t/m 6, en leerlingbespreking leerrijpheid Kleu-
terbouw 

Dinsdag 15 maart Inloopmiddag nieuwe kinderen/ouders (15.00 – 16.00 uur) 

Woensdag 16 maart Studiemiddag met de BVS na schooltijd. 

Maandag 2903 - 0104 10-minuten gesprekken oudste kleuters 

Maandag 4 april Audit, tevens studiemiddag Kleuterbouw 

Zaterdag 9 april Lentebazaar 

 

Weekspreuk negenenveertigste week 9 - 15 maart  

Ik doorvoel de kracht van het wereldbe-

staan: 

zo spreekt de helderheid van het denken, 

de groei van de eigen geest indachtig 

in duistere wereldnachten, 

en richt op de nabije werelddagen 

de innerlijke stralen van de hoop. 
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Hoe praat je met kinderen over de oorlog in Oekraïne? Een bijdrage van Dieuwke Tolsma 

 
 
Veel kinderen krijgen mee wat er gaande is in Oe-
kraïne. Ook het team op school steekt elke ochtend 
een kaarsje aan om stil te staan bij de ramp die 
zich daar voltrekt.  

  
Heftige gebeurtenissen in het nieuws kunnen beangstigend zijn voor kinderen. Hoe praat je op een ver-
antwoorde manier met kinderen over aangrijpende zaken uit de actualiteit? Het is altijd belangrijk om 
hier zorgvuldig mee om te gaan en naast gedoseerde informatie ook geruststelling te geven. 
Bijgaand wat informatie om te lezen hoe met je kind(eren) hierover te praten. 
 

Jeugdjournaal: 

 
Merk je kind(eren) (extra) angstig worden van al het nieuws over Oekraïne? Dit zijn tips voor kinderen: 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2221273-wat-te-doen-met-vervelend-nieuws.html?ext=html  
Kijk vooral ook samen naar het filmpje, met de boodschap: je gevoelens zijn normaal, de situatie is dat 

niet.  
 

Opvoeden.nl & NJI: 

 
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oe-

kraine 
 

https://www.opvoeden.nl/wereldnieuws-5838/  

  
Artikel Trouw en Volkskrant: 

 
https://www.trouw.nl/onderwijs/hoe-praat-je-met-kinderen-over-de-oorlog-in-oekraine~b9ad9267/?refer-

rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-leg-je-kinderen-de-oorlog-uit-je-hoeft-als-ouder-niet-

te-verzwijgen-dat-jij-ook-niet-weet-hoe-het-afloopt~b715a6ab/?refer-
rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Voor vragen neem gerust contact op met school of bel voor advies naar de GGD Zaanstreek-Waterland 

075-6518340 / www.cjgzw.nl 

Dieuwke Tolsma 

Stafpedagoog  

Team Gezondheidsondersteuning 

Team Jeugd Zaanstreek Noord 

GGD Zaanstreek – Waterland 

  

 

 

 

 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjeugdjournaal.nl%2Fartikel%2F2221273-wat-te-doen-met-vervelend-nieuws.html%3Fext%3Dhtml&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sR77zQyCIOFijawQeHD8GSgyQ0tPCN%2Fg33IXbfna3OU%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nji.nl%2Fouderschap-en-opvoeden%2Fpraten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RqIdru7t3pUesD2IOtQoXBhbYk4SFrrb7%2BD8qimCWSA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nji.nl%2Fouderschap-en-opvoeden%2Fpraten-met-je-kind-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RqIdru7t3pUesD2IOtQoXBhbYk4SFrrb7%2BD8qimCWSA%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opvoeden.nl%2Fwereldnieuws-5838%2F&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6F6EjHcOQSj6wYAkEDtV5JCCuIwwSjB3mnVtuVYqK4Y%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trouw.nl%2Fonderwijs%2Fhoe-praat-je-met-kinderen-over-de-oorlog-in-oekraine~b9ad9267%2F%3Freferrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U4Wg2ZRt7ezDd%2F%2BI8ZrNY4GWlUzlBMtS3yZkJPaoDes%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trouw.nl%2Fonderwijs%2Fhoe-praat-je-met-kinderen-over-de-oorlog-in-oekraine~b9ad9267%2F%3Freferrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U4Wg2ZRt7ezDd%2F%2BI8ZrNY4GWlUzlBMtS3yZkJPaoDes%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fhoe-leg-je-kinderen-de-oorlog-uit-je-hoeft-als-ouder-niet-te-verzwijgen-dat-jij-ook-niet-weet-hoe-het-afloopt~b715a6ab%2F%3Freferrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jru%2FzpePFBoQ7U2sefaheqUKRRVIAhlBSGfhhWZvKs8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fhoe-leg-je-kinderen-de-oorlog-uit-je-hoeft-als-ouder-niet-te-verzwijgen-dat-jij-ook-niet-weet-hoe-het-afloopt~b715a6ab%2F%3Freferrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jru%2FzpePFBoQ7U2sefaheqUKRRVIAhlBSGfhhWZvKs8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.volkskrant.nl%2Fnieuws-achtergrond%2Fhoe-leg-je-kinderen-de-oorlog-uit-je-hoeft-als-ouder-niet-te-verzwijgen-dat-jij-ook-niet-weet-hoe-het-afloopt~b715a6ab%2F%3Freferrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&data=04%7C01%7Cdirectie%40waterlandschool.nl%7C16ca72b02ed046acde2108d9fd326833%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637819215220124905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jru%2FzpePFBoQ7U2sefaheqUKRRVIAhlBSGfhhWZvKs8%3D&reserved=0
http://www.cjgzw.nl/
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Bouwperiode in klas 3 

Schroeven, timmeren, puzzelen en boren in het 

Bouwhuis voor de kinderen van de 1e t/m de 4e 

klas en voor de oudste kleuters.  

Van 4 t/m 10 maart staat er een Bouwhuis op 

het plein van ons schoolplein. Sinds begin 2018 

is dit Bouwhuis op tournee door Zaanstreek-Wa-

terland en is een initiatief van bouwbedrijf Van 

der Gragt en Geel Ronitz. Jonge kinderen kun-

nen op deze manier op het eigen schoolplein in 

aanraking met de bouw komen. Het Bouwhuis is 

een voormalige bouwkeet, die is ingericht om 

kinderen van minimaal 5 t/m ongeveer 10/11 

jaar iets te vertellen over de bouw.  

Bouw-

klus-

jes 

Het 

Bouw-

huis is 

zo in-

gericht dat de kinderen er kunnen schroeven, 

puzzelen, timmeren en boren. Ze leren op kleine 

schaal bouwklusjes als het monteren van afvoer-

buizen, plaatsen van dakbedekking, aansluiten 

van 

licht-

scha-

kelaars, 

monte-

ren van 

een 

raam-

kozijn, 

etc. 

Tenslotte timmeren ze een vogelhuisje.  

Een instructeur is aanwezig om de kinderen over 

de bouw te vertellen en uit leg te geven over de 

opdrachten die de kinderen gaan maken. Hope-

lijk wordt hun interesse voor de bouw hiermee 

aangewakkerd.  

De derde klas start na de voorjaarsvakantie met 

de bouwperiode, dat wordt dus genieten!  Heeft 

u vragen, neem dan even contact op juf Fa-

nina.     
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Ontdek LAB in de lokale bibliotheek Waterland 

Op de Waterlandschool wordt op tal van manieren aan de weg getimmerd. Wat dacht u van leren pro-

grammeren met technisch Lego? Waar dan kan? In de bibliotheek Waterland. Het is super leuk, gratis en 
na schooltijd. Het team van Ontdek LAB presenteert dit project graag aan u. Zie hieronder.  

 

Hallo Waterlandschool,  

Hier even een berichtje uit het Ontdek LAB van de bibliotheek Volendam. 

Geïnteresseerd in digitale ontwikkelingen? Bij ons ben je welkom!  

Virtual en Augmented Reality, robotica, programmeren, mediaproductie, 3D printen, 

21st century skills en meer, alles kan en mag ontdekt worden. Wekelijks worden er acti-
viteiten georganiseerd waarbij een beroep wordt gedaan op je nieuwsgierigheid en/of 

creativiteit.  

Wij richten ons op kinderen in de leeftijd van 7 tot 17 jaar.  

Tot ziens!!  

Het Ontdek LAB team 

Komende week hebben we het volgende programma: https://youtu.be/9xzZ9NCZ-Hg 

 

 

Afscheid juf Sanya 

 

AFGELOPEN VRIJDAGMIDDAG NAM HET TEAM VAN DE 

WATERLANDSCHOOL OFFICIEEL AFSCHEID VAN JUF 

SANYA. ZIJ IS DIT SCHOOLJAAR IN HAAR EIGEN 

WOONPLAATS AMSTERDAM GAAN WERKEN AAN 

WALDORF AAN DE WERF. SANYA WERKT RUIMT ZES 

JAAR BIJ ONS EN IS OPGEVOLGD DOOR JUF AMBRA. WE 

WISSELDEN ONDER HET GENOT VAN EEN HEERLIJKE 

HIGH TEA OVER EN WEER ERVARINGEN UIT. WE NAMEN 

AFSCHEID IN DE WETENSCHAP DAT DE WERELD KLEIN IS 

IN DE WALDORFGEMEENSCHAP.  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9xzZ9NCZ-Hg&data=04%7C01%7Cnieuwsbrief%40waterlandschool.nl%7Caa9220ffafbc479e556008d9fa94fb0c%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637816340244122529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kcdQNuulJljrECIQ4IZBvTgN4zEH1RG3FnQsJ9xTHJA%3D&reserved=0
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Inzamelingsactie  PET/plastic flessen voor kamp klas 6 

De ondernemerslust in klas 6 kreeg deze week een nieuwe uiting om te kunnen voorzien in de kosten van 

het afscheidskamp van klas 6 aan het einde van het schooljaar. Hieronder de oproep van klas 6 

 
 

Inzamelen van plastic PET/plastic flessen voor 
kamp klas 6 

Klas 6 heeft weer een tof idee! 

Lever al je PET/plastic flessen in de flessenhouder die op het schoolplein of bij de ingang van de bo-
venbouw staat. De klas levert de flessen in bij de supermarkt en ontvangt statiegeld voor hun klas 6 

kamp in juli 2022. 

Hoe fijn, scheelt jou een extra handeling bij de supermarkt en klas 6 wordt er intens gelukkig van. 

Dank je wel en graag tot snel ziens met jouw flessen! 

Klas 6 VS Waterlandschool, de leukste school van Purmerend 

 

 

De schoolbibliotheek van de Waterlandschool 

 

 
 

Met een groep van 12 ouders zorgen wij voor de Bieb van de Waterlandschool. We hebben een vaste 
ploeg en rouleren vaak met een fijne inval poule. Elke ochtend zijn we open voor klas 1 t/m 6 van 8:30-
9:00. We hebben boeken van AVI M3 t/m E7 en Plus (AVI uit) 
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Op een dag komen er gemiddeld 15 leerlingen.  Sommige dagen zijn drukker als er bijvoorbeeld tutorles 
gegeven wordt (kind uit klas 5 of 6 leest met kind uit klas 1). Ook merken we dat sommige kinderen het 
erg gezellig vinden om samen af te spreken in de bieb.  Vaak komen ze 1 keer in de 2 weken, maar de 
snelle lezers komen soms elke week. Het is ontzettend leuk om te zien hoe kinderen elkaar advies geven 
over boeken die ze gelezen hebben. Of oudere kinderen die de kleintjes helpen een boek te pakken van 
de hoogste plank. 
De kinderen vinden het soms wel moeilijk om de boeken op de goede plek terug te zetten. Kwam E nou 
voor of na D? Dan helpen de Bieb-ouders om de boeken weer netjes te zetten. 
 

De meest geliefde boeken zijn: 
Klas 1/2/3 Blitz, Heksje Lily, Ronja de Ro-
versdochter, Wist Je Dat boekjes, Meneer 
Gum 
Klas 4/5/6 Boeken van Linneweever, De 
Waanzinnige boomhut,  
Klas 4/5/6 Het Oneindige verhaal, Warrior 
Cats, Jozua Douglas boeken, Harry Potter, 
Leven van een loser 
 
Naast leesboeken hebben we een hoop in-
formatieve boeken. Op bepaalde dagen 
mag een klas dan zo’n boek pakken. Een 
grote atlas, een boek over jungle dieren, 

hoe werkt een tractor? 
Wist je dat kinderen ook boeken kunnen reserveren? Dat kan bij de bieb ouder die dan dienst heeft. 
We zijn enorm trots op “onze bieb” en blij om te zien hoe gelukkig de kinderen worden van alle prachtige 
boeken. 
 
Voor vragen over de bieb kun je terecht bij Martha (app 0650255025) 
of juf Fanina.  
Of spreek een van de bieb moeders aan. 
 
Groetjes, 
Martha, Audrey, Greta, Melanie, Marjon, Bo, Esther, Letitia, Michelle, 
Marijke, Marielle en Jenny 
 

 

 

Team VS Waterlandschool  
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Bijlage 1 Hoe praat je met kinderen over oorlog? Zes tips van de pedagoog 

 
Natuurlijk is een gesprek over oorlog met een kind van 8 jaar anders dan met een kind van 16, maar de 

basis is hetzelfde, zegt Esther van Beekhoven, pedagoog bij het Nederlands Jeugdinstituut. “Wees feite-

lijk en eerlijk. Stel vragen en sluit aan bij wat je kind al weet.” 
 

Verder lezen, klik dan hier.  
 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076

