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Inleiding 

DE VOORJAARSVAKANTIE LIGT AL WEER EEN WEEK ACHTER ONS. IN DE VAKANTIE IS ER DOOR EEN GROOT AANTAL 

VRIJWILLIGERS WEER HARD GEWERKT IN DE SCHOOL. WE BIEDEN U EEN IMPRESSIE. NU DE SCHOOL WEER GEWOON 

DRAAIT, TERWIJL HET CORONAVIRUS NOG NIET VOLDOENDE BETEUGELD IS, BLIJFT HET VAN BELANG OM DE KANS OP 

BESMETTING TE MINIMALISEREN. WE VRAGEN DAAROM NOGMAALS UW AANDACHT VOOR HET PROTOCOL HALEN EN 

BRENGEN. WIST U DAT HET DE WEEK VAN DE HOOGBEGAAFDHEID IS? WE PRATEN U BIJ. VERDER VAN ONZE SPECIALIST 

HOOGBEGAAFDHEID EEN OPROEP VOOR SCHAAKBORDEN EN STUKKEN. OVER HET ONTWAKEN VAN DE NATUUR EEN BIJDRAGE 

UIT DE KLEUTERSECTIE. MARIEKEN HALI BEREIKTE VRIJDAG JL. FORMEEL HAAR PENSIOENGERECHTIGDE LEEFTIJD. 
WELISWAAR BLIJFT ZE NOG EVEN, WE STAAN ER WEL EVEN BIJ STIL. NA DE SPREUK EERST WAT PRAKTISCHE ZAKEN. VEEL 

LEES- EN KIJKPLEZIER. 

Spreuk negenenveertigste week (9 maart – 15 maart) 

Ik doorvoel de kracht van het wereldbestaan: 

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. 

 

Protocol Halen en Brengen 

 Eén van de maatregelen die er zijn om verspreiding van het virus in te dammen is dat de klassen 

apart pauze hebben buiten. Praktisch betekent dit, dat er een groot gedeelte van de dag buiten 

kinderen spelen. Zie hiervoor bijlage 1. Er mogen dan geen ouders op het plein. Om die reden 
dringen we er bij u met klem op aan om u niet op het plein op te willen houden.  

 Voor de goede orde wijzen we u er tevens op, dat de entree naar het plein aan de zijde van de 
kleuters is, de uitgang aan de kant van het voormalig kinderdagverblijf. Komt u de wijk in, slaat u 

dan rechtsaf de wijk in, zodoende niet de Reigersbek op. (Helaas hebben vandalen het bord dat 

er hing eraf gesloop.) 
 Heeft u een afspraak op school? Dan vragen we u een mondkapje te willen dragen. Dankuwel voor 

uw begrip. 

Rijden en parkeren in de wijk 

Meermaals hebben we erop gewezen om uw auto altijd te parkeren in een daarvoor bestemd 

parkeervak. Helaas gebeurt dit niet altijd. De gemeente heeft ons laten weten, dat er actief 

gehandhaafd gaat worden in de wijk. 

Dat geldt ook voor de maximum snelheid van 15 km/uur. Veiligheid is in ieders belang. Komt u op tijd, 

dan is er geen reden u te haaten.  

Met name ’s ochtends kan het even druk zijn. Een goed alternatief is het om uw auto even te parkeren 
bij de supermarkt. Het is slechts enkele minuten lopen naar de school. Goed voor uw dagelijkse aantal 

voetstappen denken wij, en goed voor onze buren in de wijk.  

Agenda 

Dinsdag 8 maart  Presentatie door Michiel van Gent van de VS Pabo te Leiden over de essentie 

van periodeonderwijs.  

Vrijdag 26 maart Palmpassen, leerlingen vrij om 13:00 uur 
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Juf Marieken Hali bereikt de pensioengerechtigde leeftijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een symbolische knal van de 

champagnekurk sloot Marieken afgelopen vrijdag 5 maart haar arbeidzame leven af. 

In de tegenwoordig oergezellige Kuil was het team bijeengekomen om stil te staan bij 

dit moment. Zo’n twintig jaar is zij thans verbonden aan de Waterlandschool. Daar-

voor tien jaar aan de VS Parcival te Hoorn. Marieken blijft in elk geval nog tot 1 au-

gustus aan de school verbonden. Als dat mogelijk is vieren we dan haar afscheid nog-

maals, maar meer uitgebreid en met genodigden.  

Week van de Hoogbegaafdheid 

Het is de week van de Hoogbegaafdheid. Onze specialist presenteert het voor u. Zie ook bijlage 2, 

Als specialist hoogbegaafdheid kan ik komende week natuurlijk niet voorbij laten gaan zonder aandacht 

hieraan te besteden. Op de Waterlandschool vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich geaccepteerd 

voelen en dat ze de talenten die ze mee hebben gekregen gebruiken en mogen groeien, zo ook de kin-

deren die hoogbegaafd zijn. Ik merk elke keer weer dat het een hele uitdaging is het juiste te bieden aan 

deze groep kinderen. Ik ben blij dat ik mijn bijdrage kan doen en merk dat ouders en kinderen dat waar-

deren. Wij als team blijven leren en groeien, net als de kinderen!  

Via deze link kun je meer te weten komen over de activiteiten die komende week georganiseerd worden 

in Nederland. 

Heb je vragen/zorgen of wil je gewoon eens spreken met mij over hoogbegaafdheid dan kun je mij mai-

len (htoet@waterlandschool.nl) of ik ben via Parro te bereiken. 

https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/over-de-week-van-de-hoogbegaafdheid/
mailto:htoet@waterlandschool.nl
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Met Vriendelijke groet, Hella Toet 

Leerkracht klas 1 

Specialist hoogbegaafdheid 

Over hoogbegaafdheid 

HOOGBEGAAFDHEID IS EEN PERSOONSKENMERK DAT BIJ 2 À 3 % VAN DE BEVOLKING VOORKOMT, AFHANKELIJK VAN DE 

GEHANTEERDE DEFINITIE. INTELLIGENTIE IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL, MAAR HOOGBEGAAFDHEID IS MÉÉR DAN 

ALLEEN EEN HOOG IQ. GEDREVENHEID, AUTONOMIE, CREATIVITEIT, SENSITIVITEIT ZIJN ANDERE ASPECTEN VAN 

HOOGBEGAAFDHEID.  

Meer weten? Klik hier.  

Oproep van de kleuterjuffen 

🎶Krokusbolletje kom eens uit je holletje, met je bloem-

pjes paars en geel op een groene steel.🎶 

In de kleutertuin zijn er krokusjes gaan 

bloeien. De kleuters beleven het ontwaken 

van de natuur in het ochtendspel, in de 

liedjes, versjes en gebaren. Ook wordt er al 

ijverig geknutseld. 

De kleuterjuffen willen graag met de kin-

deren de lente beleven door te gaan zaaien 

en planten. Hiervoor mogen de kleuters vanaf deze week plantjes meenemen voor de tuin, bloembolle-

tjes die kunnen bloeien in de klas, zaadjes om zaadbommetjes van te kunnen maken.  

Oproep in het kader Schoolschaken 

Lotte, Maarten en ik zijn weer verder gevorderd om de organisatie van het schoolschaken rond te krijgen. 

Schaakboekjes zijn aangeschaft en gekopieerd, de stukken en borden zijn uitgezocht en boekjes voor de 
trainers worden bestudeerd. 

Voordat er een oproep komt welke kinderen mee willen doen en wat de kosten gaan zijn voor deelname 
moet de organisatie ervan eerst in het team besproken worden i.v.m. de geldende coronamaatregels. 

Wie heeft er nog een bord of stukken liggen die je aan school zou willen schenken?  

We hebben nu 4 complete sets maar hebben 10 sets nodig. 

Is er nog een (groot)ouder die de kinderen wil begeleiden in het leren schaken, je hoeft geen pro te 

zijn😉 

 

https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/over-de-week-van-de-hoogbegaafdheid/
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Hoogstwaarschijnlijk zal het op woensdag na school gaan plaatsvinden. 

 

Alvast bedankt voor het meedenken en zoeken naar schaakspullen! 

 

Groetjes Lotte, Maarten en Hella 

 

Met Vriendelijke groet, Hella Toet 

 

Leerkracht klas 1 

Specialist hoogbegaafdheid 

Facelift van de school 

 

 

Onder de bezielende leiding van Karin en Lieke, on-

dersteund door onze eigen kleurenspecialist Fiona, is 
er in de afgelopen voorjaarsvakantie met een groot 

aantal vrijwilligers keihard gewerkt om het gezicht 
van de school van een fraaie upgrade te voorzien. 

Van de kamer van de directeur tot het podium (o.a. 

prachtige gordijnen), en van de personeelskamer tot 
nieuwe kastjes voor de kinderen om er hun spullen in 

te kunnen bewaren. Het toneel is in zijn glorie her-
steld en in een multifunctionele ruimte getransfor-

meerd. Kinderen kunnen er in kleine groepjes heerlijk 
werken. Het geeft ook de binnenruimte een prachtige 

doorkijk. En nog is het niet helemaal klaar, maar er 

zijn even duidelijke als overtuigende stappen gezet. 

Dank Karen, Lieke en Fiona.  

 

Team Waterlandschool 
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Bijlage 1: pauzerooster 

 

  Eerste pauze buiten  Tweede pauze buiten  

Klas 1  

  
10.30 - 10.45  

12.15 - 12.45  

*samen met klas 6 

Klas 2  

  
10.15 – 10.30  11.45 - 12.15  

Klas 3  

  
10.45 – 11.00  12.45 - 13.15  

Klas 4  

  
11.00 - 11.15  13.15 – 13.45  

Klas 5  

  
10.00 - 10.15   11.15 – 11.45  

Klas 6  

  
9.45 – 10.00 

12.15 – 12.45  

*samen met klas 1 

 

Bijlage 2: Week van de Hoogbegaafdheid 
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