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Inleiding
We gaan weer beginnen! Het team is deze week al begonnen. bergen werk zijn er verricht: opruimen,
lokalen inrichten, vergaderen, nieuwe leermiddelen distribueren, reflecteren met elkaar op het proces
van groepsvorming en het belang van ouderbetrokkenheid, enzovoort.
U hoort er binnenkort meer over. In deze nieuwsbrief enkele
praktische zaken met het oog op de opening van het nieuwe
schooljaar:
aanvangstijd,
overvliegen van
de kleuters, de
opmaat in de
kuil,
CO2-meters in
de klas, het
gebruik van de
telefoon, e.a. In
de bijlage de
brief van onze
schoolmaatschappelijk werker Myra Timmerman,
die u vertelt wat zij voor u allemaal kan betekenen. Voorts een bijdrage van onze partner Spurd. Eerst de
spreuk, die mooi aansluit op het thema op de eerste studiedag d.d. donderdag 19 augustus: over
eigenheid én verbondenheid.

Spreuk twintigste week (18 augustus – 24 augustus)

Zo beleef ik pas mijn bestaan,
dat afgezonderd van het
wereldbestaan
zich in zichzelf zou uitdoven
en bouwend slechts op eigen grond
zich in zichzelf zou doden.

Agenda
Maandag 23 augustus
Maandag 23 augustus
Maandag 23 augustus
Maandag 23 augustus

Weer naar school; de lessen beginnen om 08:30 uur.
(ongeveer) 08:45 uur overvliegen oudste kleuters. Ouders van de kleuters
zijn hierbij hartelijk welkom.
Om 10:00 uur komen de kleuters naar school.
Nog géén gym, volgende week wel.
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Woensdag 25
augustus

Euritmie gaat van start.

Aanvangstijd
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De lessen van zowel de kleuters als de onderbouwkinderen starten om 08:30 uur. Komt u alstublieft
op tijd.
Het team begint gezamenlijk met de spreuk om 08:10 uur. Daarna, omstreeks 08:15 uur gaan de
leerkrachten naar buiten om de kinderen (weer) op te halen.
Indien daartoe aanleiding bestaat, kan er informatie over uw kind met de leerkracht worden gedeeld.
O.l.v. de leerkracht gaat de klas (dus) op tijd naar binnen, zodat de dag om 08:30 uur begonnen kan
worden met de spreuk.
De ouders van de jongste kleuters – gedurende grofweg de eerste drie maanden - mogen met hun
kind mee naar binnen, hem/haar te helpen bij het uittrekken van de schoenen, etc.
De oudste kleuters zijn al oud genoeg om zelfstandig naar binnen te gaan.

Opstelling op het plein
▪
▪
▪
▪

Gezien vanaf de school stellen de klassen 1 tot en met 3 zich links op, bij het basketbalveld.
De klassen 4 tot en met 6 stellen zich rechts op bij het voetbalveld.
Uitgezonderd de klas van juf Monique stellen de kleuterklassen zich op bij het hek nabij de BSO.
Juf Monique staat op de plek waar ze altijd staat.

Afmelden van uw kind bij ziekte
Graag uw aandacht over wat hierover vermeld staat in de kalender die u voor de zomervakantie van ons
heeft ontvangen. Kortweg:
▪ U kunt naar school bellen; praktischer is het om direct via Parro met de leerkracht te communiceren
dat uw kind ziek is.
▪ Moet uw kind naar de dokter, laat u ons dit dan minstens een dag van tevoren weten? Dank.

Antwoordapparaat
Het komt overdag dikwijls niet goed uit als er gebeld wordt. Realiseert u zich, dat we van alle kanten
oproepen krijgen, niet zelden met een commercieel motief. Om die reden gaan we actief gebruik maken
van een antwoordapparaat, waardoor de school niet direct kan reageren op een oproep. Voor
spoedeisende zaken kunt u altijd de directeur bellen op zijn mobiele telefoon.

Corona, Halen en Brengen
▪
▪
▪

▪

Corona of niet, wij verzoeken u om uw kind te brengen volgens het protocol halen en brengen.
De meningen verschillen over de ernst van de ziekte. Wat er ook van zij, één van onze teamleden is in
de vakantie drie weken lang zeer ziek geweest van COVID19.
Het belang van de school is en blijft, dat we open blijven, zodoende de kinderen naar school kunnen
komen om les te krijgen in de klas. Om het risico op besmetting te minimaliseren volgen we (nog
steeds) de huidige regels:
✔ Anderhalve meter afstand tussen volwassenen;
✔ Blijf thuis bij klachten die op corona kunnen wijzen;
✔ Was regelmatig je handen;
✔ Placeren van bezoekers, wat een beperking betekent van de beschikbare capaciteit om groepen
mensen te ontvangen;
✔ Werk indien mogelijk zoveel mogelijk thuis. Deze vlieger gaat voor ons natuurlijk niet op.
✔ Bezoek de school op afspraak en noteer uw naam in het schrift in de hal.
Om te voorkomen dat er teveel ouders de school binnenkomen bij de kleuters, zijn alleen de vader of
moeder van de jongste kleuter(s) welkom. De ingang is bij de BSO.
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Afscheid juf Sanya
Afgelopen week heb ik de ouders van de kleuters in de klas van juf Sanya het volgende bericht:

Geachte ouders,
In de laatste week voor de vakantie liet Sanya me weten, dat ze een aantrekkelijke baan in Amsterdam
kon krijgen in de buurt van haar woning aldaar. Samen bespraken we dit. Hoezeer ik haar graag
behouden had voor het team heb ik haar toch gesteund bij het maken van een beslissing. Sanya heeft
de benoeming aanvaard per 1 augustus. Voor de Waterlandschool betekende dit, dat er een vacature
ingevuld diende te worden. Dat is gelukt. Ik ben blij u te kunnen melden dat mw. Ambra Dalmaijer de
klas van Sanya gaat overnemen, d.w.z. in een duo betrekking met Marianne Coné, u wel bekend.
Ambra is net afgestudeerd van de VS Pabo te Leiden en heeft o.a. vorig jaar bij ons stage gelopen. Ze
is jong, ambitieus en heel erg lief voor de kinderen. … Voor dit moment hoop ik u voldoende te hebben
geïnformeerd.
Hartelijke groet,
Albert Koele

Nieuwe mensen in de school
Het team is uitgebreid. Nieuw in ons midden zijn (in willekeurige volgorde):
● Ambra Dalmaijer, kleuterjuf
● Katinka Tukker, leerkracht euritmisch bewegingsonderwijs
● Miranda Post, conciërge
● Elisa Steketee, lerarenondersteuner in het kader van het NPO
● Perlou Engelgeer, stagiaire (onderwijsassistent)
● Nathalie Panhuis, LIO-stagiaire VS Pabo (in de klas bij juf Monique)
● Julia Mulder, vanaf 13 september LIO-stagiaire VS Pabo (in klas 2)
● Pascalle, onze vaste schoonmaakster (in dienst bij Poseidon).

Gift CO2-meters voor iedere klas

Reeds voor de vakantie werd de school benaderd door een oma van een kleuter bij
ons op school, die verder anoniem wenst te blijven. Zij gaf aan ons graag een gift te
willen doen: een CO2-meter voor iedere klas. Deze meters kunnen middels een
kleurenindicatie aangeven wat het CO2-gehalte in het lokaal is. Aan de hand ervan
kan een goede ventilatie gewaarborgd worden. Voldoende zuurstof is sowieso goed,
al helemaal in onderwijsleersituaties. Daar komt bij dat goede ventilatie de kans op
besmetting met het coronavirus vermindert. In de wintermaanden voorts neigen we
er niet zelden toe om alles maar dicht te houden, maar ook onder winterse
omstandigheden moet er goed geventileerd worden. Afgelopen donderdag tijdens de
Pedagogische Vergadering zijn de apparaten door deze oma aan het team
aangeboden. Erbij hele duidelijke instructies over de betekenis van de kleuren. Het
zijn zgn. plug & play apparaten, dus een kwestie van een stekker in het stopcontact
en ze zijn meteen in bedrijf. Geen batterijen nodig dus, erg handig. Ze kunnen op een
standaard geplaatst worden, maar ook aan een muur bevestigd worden. Dit laatste
verdient wel de voorkeur. Niet alleen voor de lokalen is er zo’n meter, ook voor in de
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personeelskamer, die van de IB-er, eentje voor in de Kuil. We zijn erg blij en dankbaar
met deze gulle gift. Heel hartelijk dank.

Oproep van Fanina van Nuffelen
We kunnen nog enkele ouders gebruiken in onze schoolbibliotheek om het uitlenen van boeken in goede
banen te leiden. U wordt gevraagd aanwezig te willen zijn van 08:30 – 09:00 uur. U bewijst ons er een
hele goede dienst mee. Een drietal ouders heeft zich reeds aangemeld. Belangstelling, stuur dan even
een mailtje naar Fanina via fvnuffelen@waterlandschool.nl Al vast dank voor uw reactie.

Team Waterlandschool
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Bijlage 1 Even voorstellen, Myra Timmerman, schoolmaatschappelijk werker

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Voor wie mij nog niet kent…..even voorstellen Mijn naam is Myra Timmerman, de
schoolmaatschappelijk werker (smw) bij jullie op school. Ik ben vanuit de gemeente
voor een paar uur verbonden aan jullie school en kan de school, ouders en kinderen
ondersteunen waar nodig.
Ik kom vanuit Levvel, Jeugd en opvoedhulp waar ik al 19 jaar werkzaam ben. Ik heb
o.a. ervaring in het begeleiden van kinderen (individueel en in groepen) op school en
het geven van trainingen. Daarnaast begeleid ik gezinnen thuis en bied ik
ondersteuning in vragen ten aanzien van opvoeding en gedrag.
De school moet een plek zijn waar een kind zich goed kan ontwikkelen en zijn/ haar
talenten kan ontplooien. Dat kan voor elk kind anders zijn. Soms loopt het niet lekker
en heeft het kind of gezin hulp kortdurende hulp nodig. Daarin kan o.a. de
schoolmaatschappelijk werker ondersteuning bieden. Daarnaast kan ik ook met u
kijken wat er eventueel anders nodig is en hoe u daar aangemeld kan worden.
Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werk
Soms is er behoefte aan een beetje ondersteuning, advies of een luisterend oor.
Heeft uw kind moeite met bijvoorbeeld; inslapen, zelfstandig aankleden, bedplassen,
communiceren, onzekerheid leren op school, vriendschappen, social media of
opkomen voor zichzelf, het reguleren van emoties? Of zijn er andere vragen op het
gebied van opvoeding of gedrag?
Zou u daar wel eens vrijblijvend over willen praten met iemand en een advies of tip
krijgen waarmee u weer zelf verder kunt. Of samen met mij kijken waar de juiste hulp
geboden zou kunnen worden voor uw kind of uzelf?
U kunt vrijblijvend binnenlopen op de aangeven data of U kunt mij bellen of mailen
voor een afspraak op een ander moment. Ik kan ook bij U thuis komen.
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INLOOPSPREEKUUR
Maandag 30 aug 12.30- 14.30 uur
Maandag 13 sept 11.00 12.30 uur
Maandag 4 okt 8.30-10.30 uur
Dinsdag 26 okt 10.30-12.30 uur
Maandag 8 nov 11.00- 12.30 uur
Dinsdag 23 nov 10.30-12.30 uur
Maandag 6 dec 11.00-12.30 uur
Maandag 20 dec 11.00-12.30 uur
(als er geen corona maatregelen gelden)

Met Vriendelijke groet, Myra Timmerman Tel: 06 51924575 Mail:
m.timmerman@levvel.nl (Werkdagen Ma, din en donderdag)
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Bijlage 2 Nieuwsbrief Spurd
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