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Inleiding  

Wat een fijne week hebben we weer gehad. De hele week waren 
er de studenten van de Pabo, die vrijdag afscheid namen. Heer-
lijke jonge honden die de week afsloten met een watergevecht 
voor de hele school. Dan de avondvierdaagse met het spetterende 
onthaal op de in de Via Gladiola getransformeerde Koemarkt. 
Woensdag was er een studiedag voor het team met aansluitend 
een teamuitje in Volendam. Ondertussen worden er voorbereidin-
gen getroffen voor volgend jaar. Voor een terugblik bent u van 
harte uitgenodigd voor de Algemene Ouderavond woensdag a.s. 
Deden we vorige week een oproep voor steungezinnen, nu ligt er 
vanuit onze gemeenschap een concreet verzoek om een steunge-
zin. Wist u dat onze Elisa bezig is om de website van de school 
een upgrade te geven? Fanina blikt terug op haar bouwperiode, 
waarin de klas een heuse zandbak metselde. Verder vragen we in 
deze nieuwsbrief uw aandacht voor de viering van St. Jan aan-
staande vrijdag, er is een oproep door het leesteam en voor de 
bibliotheek van onze school, Veel lees- en/of kijkplezier in deze 
rijk geïllustreerde editie.   
 

Agenda 

Woensdag 22 juni ’22 Algemene ouderavond  

Vrijdag 24 juni ’22 St. Jan (met Astrid en Gjalt als onze gastheren) 

Vrijdag 24 – dinsdag 26 
juni 

Reuring festival  

Vrijdag 1 juli Keti Koti 

Woensdag 13 juli Eindtoneelstuk klas 6 

Donderdag 14 juli  Afscheid klas 6 in de Kuil 

Vrijdag 15 juli Laatste schooldag 

 

Weekspreuk: elfde week, 16 – 23 juni 

Het is aan jou om in dit zonne-uur 
De wijze mare te begrijpen: 

In overgave aan de schoonheid van de wereld, 
Jezelf innerlijk voelend te doorleven: 

Het mensen-ik kan zich verliezen 

En hervinden in het wereld-ik.  
 

 

Uitnodiging Algemene Ouderavond d.d. woensdag 22 juni 

Woensdagavond van 19:30 – 20:30 uur houden we de tweede Algemene Ouderavond van dit schooljaar. 
U bent van harte uitgenodigd. We doen een half uur gezamenlijk, voorafgegaan door een half uur in de 

klas waar uw kind zit. De juf of meester blikt terug op het afgelopen jaar. In 
het gezamenlijke deel zijn de thema’s: huisvesting, gelijke eindtijdenrooster, 

formatie en de ouderbijdrage. Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot 

van een drankje. Graag tot woensdag allemaal.  
 

Sint Jan op vrijdag 24 juni 

Vrijdag vier we Sint Jan. De kleuters op school, de onderbouw zijn te gast bij 

Astrid en Gjalt in Middelie. Alle klassenouders zijn deze week uitgebreid geïn-
formeerd over het draaiboek. In dit bericht nog enkele aandachtspunten.  
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De kleuters vieren Sint Jan in de ochtend op school, klas 1 t/m 6 in de avond, van 

17:00 tot ongeveer 20:00 

uur. Locatie:  

Smalvenweg 1, 1472 BC 

Middelie.  

Na twee jaar zonder, door 

Corona, kunnen we eindelijk 

dit prachtige feest weer met 

elkaar vieren. Onze 6e klas-

sers gaan uitvliegen en dit 

doen ze door aan het einde 

van de feestavond met moed 

over het vuur heen te sprin-

gen.  

Iedereen brengt eten en drinken mee en delen dit met elkaar. Het eten komt op grote 

tafels te staan en per klas komen kinderen en ouders eten halen. Op onze zelf mee-

gebrachte picknickkleden zitten we op het veld. Door zo nu en dan eens van kleed te 

wisselen ontmoeten we elkaar. Ook zullen klas 1 t/m 6 volksdansen tussendoor en 

gaan ze verschillende spellen spelen. Ondertussen zijn de vuurmeesters al druk met 

het vuur bezig, dit moet precies goed zijn voordat de 6e klassers mogen gaan sprin-

gen. Als laatste staan we met zijn allen in een grote kring om het vuur heen, we ge-

ven de 6e klassers met hun ouders en juffen voldoende ruimte om hun sprong naar 

de toekomst te kunnen wagen! 

Nadat iedere 6e klasser een paar keer heeft gesprongen, sluiten we de feestavond af 

en doven de vuurmeesters het vuur. Dit zal rond 20.00 uur zijn, iedereen helpt mee 

met opruimen en dan gaat iedereen weer naar huis. 

De bloemenkrans van verse bloemen wordt thuis gemaakt en in de avond opgezet. 

Oproep Buurtgezinnen Purmerend 

Buurtgezinnen Purmerend is op zoek: 

Mag deze jongen bij jouw gezin komen 
spelen? 
Buurtgezinnen zoekt een gezellig steungezin waar een 4-jarige 
jongen van deze school mag komen spelen. Hij heeft een 
hechte band met zijn moeder. Ze zijn en doen veel met z’n 
tweetjes; het liefst buiten. Hij vindt het geen probleem als het 
dan regent. 

De moeder denkt dat het voor de ontwikkeling van haar zoon-
tje leuk en goed is om te ervaren hoe een gezinsleven met een 

vader, moeder en meerdere kinderen werkt: gezellig met elkaar spelen, maar er zijn ook regels zoals delen, re-
kening met elkaar houden en op je beurt wachten. 

Zijn moeder zou hiermee wat meer tijd voor zichzelf hebben. Na een tweede burn-out heeft zij besloten haar 
drukke werk niet meer op te pakken. Nu volgt zij een opleiding voor een andere baan. 
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Het lieve jochie weet wat hij wil, neemt graag het initiatief, heeft veel ideeën  en is creatief. Hij houdt van bui-
ten spelen, dansen, Playmobil, ninja’s, paardrijden en jurken. 

Profiel steungezin 

We zoeken een steungezin: 

• Met een moeder, vader en kinderen waaronder een leeftijdsgenootje 

• Waar het jochie wekelijks na school mag komen spelen; het liefst op vrijdagmiddag 

• Dat het jochie direct na school meeneemt naar huis.  

Wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen met Yolanda van der Arend, coördinator Buurtge-

zinnen voor de gemeente Purmerend, via yolanda@buurtgezinnen.nl. Of bel: 06-48431089 

Aanmelden 

Je kunt je ook direct aanmelden als steungezin op de website www.buurtgezinnen.nl. 

 

Afsluitende week SOL-project 

 
 
De SOL-studenten van links naar rechts: 

Maika, Madelein, Benjamin, Charlotte, Isa, Judith en Aimél (staand); 

Janine, Julia, Amber, Douwe en Anne (zitttend). 

In het kader van Samen Opleidend Leren (SOL), waaraan onze school deelneemt, sloten de studenten 

afgelopen week hun stage af. Stagiaires krijgen on the job begeleiding door Lieke Groosjohan als onze 

schoolopleider. Lieke instrueert o.a. de mentoren op school, die (groten)deels in de klas zijn. Zij staat 

weer in contact met de instituutsopleider Margriet Zwiers en met VS Pabo te Leiden. Vanwege het warme 

https://www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo-deeltijd/samen-opleidend-leren/index.html
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weer organiseerde de studenten afgelopen vrijdag voor alle klassen een watergevecht op het plein. Al 

met al is er met hen een fantastische generatie nieuwe leerkrachten op komst, waarin we veel vertrou-

wen hebben.  

Studiedag team  

Woensdag jl. stond een studiedag op het programma. De Kleuterbouw evalueerde onder leiding van Ce-
cile de Jong van de BVS de invoering van de zgn. Spelkijkwijzer in het afgelopen jaar. Daarmee observe-

ren we de kinderen in hun spel. Spelen zijn er in allerlei vormen en moeilijkheidsgraden. Door goed te 
observeren, kunnen we de kleuter het juiste aanbod geven. Iets vergelijkbaars gebeurt in de onderbouw. 

We verzamelen op allerlei manieren gegevens van de kinderen om ons een zo goed mogelijk beeld te 
kunnen vormen wat zij nodig hebben om goed te kunnen leren. Zo lezen we met elkaar de verzamelde 

toetsgegevens van de kinderen, die we voorafgaand aan deze dag ingevoerd hebben in het leerlingvolg-

systeem (ParnasSys en/of Cito LOVS). Het is de bedoeling dit om te zetten in een groepsplan, in eerste 
instantie voor rekenen & wiskunde en taal 

(technisch- en begrijpend lezen, spelling, en 
schrijven). In het groepsplan wordt in grote 

lijnen een overzicht geboden van het aanbod 

tot aan de nieuwe toets ronde. Daarmee ma-
ken we zichtbaar hoe we ons aanbod afstem-

men op de onderwijsbehoefte van de kin-
deren, en bijv. de zorg die nodig is. We wer-

ken in een nieuw format, wat we enkele we-

ken geleden met elkaar overeen zijn geko-
men. Het moet vooral praktisch zijn, want op 

onnodige en plichtmatige administratieve ta-
ken zit niemand te wachten. De groepsplan-

nen worden begin nieuwe schooljaar verder 
uitgewerkt door de leerkracht van de klas, of 

meteen al voor wie met zijn/haar klas door-

gaat.  
 

Teamuitje 

In de pauze was er een door Annabel goed 

verzorgde koffietafel, wat je aan haar kunt 
overlaten gelet op haar hotelachtergrond. 

Na afloop een menigmaal uitgesteld team-
uitje in Volendam. Een beetje luguber 

thema, want geveinsd werd dat de direc-

teur van de school ontvoerd is. Er moest 
losgeld verdiend worden door in het cen-

trum van Volendam allerlei ludieke op-
drachten uit te voeren. Hiervoor waren er 

drie teams gevormd die hun best moesten 

doen om het losgeld bij elkaar te verdie-
nen. Feitelijk een soort teambuilding-ach-

tige activiteit. Het ene team was bepaald 
fanatieker dan het andere. Op de foto hier-

naast treft u een inkijkje van de strategie 
van team 3. De uiteindelijke bevrijding van 

de directeur werd gevierd met een maaltijd en karaoke, om de spanning helemaal van je af te kunnen 

zingen. Wat meer dan uitstekend is gelukt.  
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Upgrade website 

De website van de school moet regelmatig worden geüpgraded om actueel te blijven. Onze eigen Elisa 
Steketee deed dit in haar vorige beroep. Het is nog niet klaar, maar de vorderingen zijn ver genoeg om u 

uit te nodigen om al vast een kijkje te nemen. Klik hier.  

 

Oplevering zandbak door klas 2  

Het was een pittig klusje voor de derde klassers, 
maar ze hebben de klus geklaard! Eerst moesten 

alle losse stenen verzameld worden, deze lagen 
namelijk overal; in de zandbak zelf, op het kleu-

terplein, het grote plein van klas 1-6. Alles werd 
keurig opgestapeld naast het opbergschuurtje van 

de kleuters en er werd een stevig blauw zeil over 

gelegd. Om te voorkomen dat het weg zou 
waaien hebben ze er vele stenen bovenop gelegd. 

Daarna moest eerst de oude zandbak ‘ontmanteld’ 
worden, heel wat oude spullen moesten worden 

uitgegraven en op de puinstapel gelegd worden. 

Toen de nieuwe vorm bepaald was gingen we aan 
de slag. De kinderen konden eindelijk metselen en 

konden ze het geleerde half-steens-verband in de 
praktijk toepassen en testen. Werd dit echt wel stevig genoeg? Wat een beleving!  

 

Juf Fanina 

 

Oproep voor het Kinderboeken Leesteam  

ALLE LEZERS OPGELET!       

Ben jij 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar oud en zit je op de ba-

sisschool? En hou je ervan om over boeken te praten? 

Meld je dan voor 1 juli aan voor het leukste team van Ne-

derland: Het Kinderboeken Leesteam!             

Meer informatie 

via https://www.hebban.nl/kinderboekenweek/leesteam 

Groet, Marijke Dekker 

 

Oproep schoolbibliotheek 

Wie wil ons ouderteam na de zomervakantie versterken 

en af en toe in de ochtend tussen 8.30 uur (direct na 

aanvang school) tot ca 9.15 uur de kinderen helpen in de 
bieb? 

We hebben een invulpoule van blije invallers en een vast poule die een dag voor zijn rekening neemt. 
Omdat er een natuurlijk wissel gaat zijn na de zomer, klas 6 ouders die stoppen hopen we op jouw inzet. 

 

Wil je een keer meelopen een deze weken nog voor de zomervakantie nog, contact mij dan: Martha Oort-
man Gerlings 0299607506 

 
Tot ziens! 

 

 

https://www.waterlandschool.nl/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hebban.nl%2Fkinderboekenweek%2Fleesteam&data=05%7C01%7Cnieuwsbrief%40waterlandschool.nl%7Cf8cd3012a00f4c45e2c008da4b6b0c69%7C3218b9f904b34683ba36fff6005308a5%7C0%7C0%7C637905220399850559%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=erYfK8RGOgXnzuagZroKtwhJbL7JUidXc7gjPLTSgJU%3D&reserved=0
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De avondvierdaagse 

Met veel enthou-
siasme en een 

hoop lol liepen we 

van de week de 
avondvierdaagse 

in Purmerend. De 
tocht leidde door 

de mooiste stuk-

jes van Purme-
rend in een best 

wel warm zonne-
tje trouwens. Da-

gelijks was er hal-

verwege een 
goed verzorgde 

ravitaillering, met 
als klap op de 

vuurpijl een ijsje 
op de vierde dag. 

Op de laatste dag 

werden alle deel-
nemers warm onthaald met bloemen op de Via Gladiola (Koemarkt). Om de herinnering aan deze super-

gezellige wandeling vast te kunnen houden kregen alle deelnemende kinderen een wandeldiploma en een 
medaille. Hieronder een foto impressie.  

 

De een op bergschoe-

nen, de ander op slip-
pers, echt waar.   
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Fijn weekend allemaal.  

 
 

Team VS Waterlandschool  

 

 
 

 
 

 


