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Inleiding  

De natuur ontluikt in volle glorie. De vogels zijn druk bezig hun territorium aan 
te geven met hun fluitconcerten. ’s Morgens tegen vijven neemt de merel het 
voortouw. De zon is er weer vroeg bij. Na het weekend gaat ook de zomertijd 
weer in. In het Waterland worden vast de bootjes vaarklaar gemaakt. In elk ge-
val is er de Bloesemtocht op zondag 24 april. Kortom, het is lente, het nieuwe 
leven kondigt zich aan. Welkom in de lente-editie van de nieuwsbrief. We stel-
len u voor aan meester Tiele en juf Marieke. U krijgt deze week een (digitale) 
vragenlijst toegestuurd, de zgn. WMK-tevredenheidspeiling. Maandag is er in 
klas 5 en 6 het project Rijk in je hart. Er gaat gevoetbald ‘geschoolvoetbald’ 
worden. De materialenvrouw praat u graag even bij. Van het ONTDEKLAB een 
bericht over een 3D print cursus. Dit en meer leest u hieronder.   
 

Agenda 

Maandag 28 maart  Project Rijk in je hart, klas 5 en 6, met Pepijn van Halderen 

Maandag 2803 - 0104 10-minuten gesprekken oudste kleuters 

Maandag 4 april Audit, tevens studiemiddag Kleuterbouw 

Zaterdag 9 april Lentebazaar 

Zondag 24 april De Bloesemtocht 

Donderdag 12 mei Naar het circus Nicole en Martin in Zaandam 

 

Weekspreuk eenenvijftigste week, Voorjaarsverwachting 

In het innerlijk van het mensenwezen 

Stort zich de rijkdom der zinnen uit 

De wereldgeest vindt zich terug 

In het spiegelbeeld van het mensenoog 

Dat zich zijn kracht uit hem 

Opnieuw moet scheppen  

 

Rijk in je hart 

Maandag 28 maart speelt Lering & Vermaak, met o.a. Pepijn van Halderen, scenes uit rond het thema 
armoede en schuldenproblematiek. Dit vindt plaats in het kader van De week van het geld.  Deze zijn dan 

aanleiding om er met de kinderen in de klassen 5 en 6 mee in gesprek te gaan. Het doel is kennis delen, 
begrip krijgen voor verschillen, pestpreventie en het stimuleren van groepsgevoel. Lering & Vermaak 

werkt in een kringopstelling zonder tafels. Er komen drie acteurs. Zij doen een korte intro en warming-up 
in de kring en spelen dan scenes voor de groep. Tussendoor is er de dialoog met de kinderen over hun 

beelden, kennis en situatie. De tweede scene mogen ze veranderen, en bij de derde zelfs meespelen om 

het anders te laten lopen.  

https://www.leringenvermaak.nl/?msclkid=951398f9aac311ec8c22568cb0440467
https://www.weekvanhetgeld.nl/?msclkid=f86862e8aac311eca736455b161694fd
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Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de gemeente. Dat verklaart ook de belang-
stelling ervoor van de (nieuwe) wethouder dhr. Mario Hegger, die samen met een persfotograaf maan-

dagochtend aanwezig zal zijn bij een uitvoering. 
 

 
 

 

Tevredenheidspeiling 

Jaarlijks zetten we een tevredenheidspeiling uit, dit jaar onder leerlingen, ouders en medewerkers. De 

leerlingen wordt daarnaast gevraagd om de sociale veiligheidsmonitor in te willen vullen. U krijgt de uit-
nodiging ervoor toegestuurd door Karen Meijer. 

De school wil kunnen inspelen op wat er leeft. Dat onderzoeken we middels een vragenlijst die uit elf vra-
gen bestaat. Ze gaan over het schoolklimaat, het onderwijs en de communicatie of informatie. De vra-

genlijst is gestandaardiseerd, wat het mogelijk maakt voor ons snel om een totaalbeeld te kunnen krij-

gen. U kunt de vragen anoniem beantwoorden.  
Het spreekt vanzelf dat u niet afhankelijk bent van een vragenlijst, wanneer u er behoefte aan heeft om 

uw zorgen, uw waardering of bijdrage aan een goed schoolklimaat te willen delen. Weet, dat u altijd wel-
kom bent en een luisterend oor zult vinden.  

 

De dreamteams van VS Waterland Schoolvoetbal klas 5 en 6 

Na 2 jaar van geen schoolvoetbal kwam de mail binnen 
van Wherevogels dat het schoolvoetbal in april weer 

georganiseerd gaat worden, hoe leuk. Er hebben zich in 

het totaal weer 62 teams aangemeld, 44 jongensteams 
en 18 meisjesteams. Alle voetbaltenues van VS Water-

land hadden 3 jaar in een dichte tas gezeten ergens ver 
weg opgeborgen en een beetje frisheid was wel wel-

kom. 

En jawel klas 6 heeft plots 13 voetballeden kinderen in 
de klas…hoe leuk. Vanaf klas 5 doen er nog 2 kinderen 

extra mee. VS Waterland komt met een mixt team, 5 
jongens en 9 meiden en worden in gedeeld in de jon-

gens poule. Hoofd coach is Gjalt Boonstra (vader van 

Yme/Carmen) met 2  “assistent” coaches Boris en Jose 
(oud leerlingen van school vorig jaar die in klas 7 van 

het Geert zitten). 
 

Vorige week zondag was de eerst training. Dat was op het schoolplein met de regels van het schoolvoet-
bal en het uitleggen wat vooral wel mag :-).  

Intussen zijn alle kinderen voorzien van voetbalschoenen en de echt nodige scheenbeschermers. 

Vlaggen en spandoeken gaan gemaakt worden in de komend weken door de fans van klas 6 en de rest 
van de school. 

Na de training vertelde de coach dat “de potentie is in grote porties aanwezig. Ook de motivatie is prima. 
Er staat ons niks in de weg om het de andere scholen eens flink lastig te vallen”. 
Kortom dit belooft veel goeds.  
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Mocht je alvast de wedstrijdda-
gen willen afblokken om als 

grote supporter van de VS Wa-
terland op het veld te staan: 

het zal gaan om di5, do7, di12, 

wo13 en do14 april poule wed-
strijden en op wo20 en do21 

april om de halve en hele fina-
les. het speelt zich allemaal af 

tussen 18.00 uur en 20.00 uur 
op de voetbalvelden van 

Wherevogels, in Purmerend 

Zuid. Er goed bereikbaar wan-
delend, fietsend en met de auto. 

 
En wat ook leuk is dat de VS Waterland ook een lerarenteam heeft en deze spelen de competitie op 

woensdag 13 april alle wedstrijden (7 scholen doen hier aan mee). 

Hoe leuk zal het zijn als jullie dan allemaal komen kijken naar het lerarendreamteam van de VS Water-
land op die woensdag en enthousiast hen toe roepend laten winnen :-). 

Kortom we houden je op de hoogte van het wel en wee van de dreamteams van de VS Waterland en hun 
inspanningen de komende weken naar de wedstrijden toe. 

Tot gauw weer, 
 

De materialenvrouw 
 

Even voorstellen … Tiele van Diepen en Marieke Hulsbergen 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Tiele van Diepen en ik ben de nieuwe meester van klas 2 tot 

de zomer. 

Ik ben 31 jaar en woon in Alkmaar. 

Mijn hobby's zijn viool spelen, planten verzorgen, boetseren en wandelen. 

Meester zijn van deze klas is erg leuk en het zijn fijne, gezellige collega's op 

deze school.  

Misschien zie ik u op het schoolplein of met een oudergesprek. 

 

 

Mijn naam is Marieke Hulsbergen en ik kom vanaf woensdag 9 maart 1 dag 
per week stage lopen bij juf Nienke in klas 1. Ik ben moeder van twee zoons 
van 16 en 20 en ik ben dit jaar gestart met de deeltijdopleiding Vrijeschool 
Pabo aan de Hogeschool Leiden. Naast de opleiding werk ik nog 2,5 dag.  

De reden dat ik voor de Vrijeschool Pabo heb gekozen is dat ik het heel be-
langrijk vind dat kinderen alle ruimte krijgen voor hun persoonlijke ontwik-
keling op hun eigen manier en dat je door nieuwsgierig en open in het leven 
te staan veel kunt bereiken. Ik hoop dat ik hierin een voorbeeld voor hen 
kan zijn. Verder vind ik het heel belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn 
en zou ik ze willen leren te blijven luisteren naar hun gevoel en hierop te 
vertrouwen. 
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In mijn vrije tijd (die ik op het moment wat minder heb 😊) doe ik aan yoga en bokszaktrainen. Daar-
naast lees, wandel en kook ik graag en ga regelmatig naar de bioscoop of het theater. Verder probeer ik 
zoveel mogelijk te leven en genieten van het leven in het nu.  
 

 

Kindcentrum Nu 

Wij zijn Kindercentrum Nu. Je hebt onze "gele hesjes" vast eens op het schoolplein zien staan. Maar 

weet je ook dat wij daarna doorrijden naar een stolp in de Beemster? Daar spelen "onze BSO-
kinderen" buiten in onze natuurtuin, voeren zij onze varkens, eten zij biologische voeding en spelen zij 

boven in een ruime ruimte met duurzaam speelgoed. 
Ook goed om te weten dat wij een taxi- rit terug rijden naar het schoolplein (17.30), dus een auto is 

geen must! Ben je benieuwd en wil je eens komen kijken, neem dan gerust contact op!: info@kinder-
centrumnu.nl, of bel. 

 

Kindercentrum Nu 
06-18238194 

 

Bloesemtocht 

DIT JAAR LOOPT DE WATERLANDSCHOOL MEE MET DE BLOESEMTOCHT OP ZONDAG 24 APRIL. WE LOPEN DOOR DE 

PRACHTIGE POLDER DE BEEMSTER EEN TOCHT VAN 5 KILOMETER. DE START IS OM 10 UUR BIJ HET CONCORDIA 

PURMEREND. ALLE KINDEREN ZIJN WELKOM! 
 

WE HEBBEN OOK OUDERS NODIG DIE ONS HELPEN DE GROEP VEILIG TE BEGELEIDEN TIJDENS DE WANDELING. 
ONDERWEG REGELEN WE OOK EEN STAND VOOR EEN DRANKJE. DE KOSTEN OM MEE TE WANDELEN WORDEN BEKOSTIGD 

DOOR SCHOOL. U KRIJGT EEN MEDAILLE EN EEN WANDELBOEKJE.  
 

DOET U MEE, STUUR DAN EVEN EEN MAILTJE, DAN STUREN WE EEN INSCHRIJVINGSFORMULIER TOE.  

WE HOPEN OP EEN MOOIE OPKOMST OM GEZELLIG SAMEN TE WANDELEN DOOR ONZE MOOIE OMGEVING. 
 

VOOR VRAGEN KUN JE TERECHT BIJ JENNY VIA MR@WATERLANDSCHOOL.NL  
 

mailto:info@kindercentrumnu.nl
mailto:info@kindercentrumnu.nl
https://kindercentrumnu.nl/?msclkid=030700acaac711ecb0c6c7853fcefb87
mailto:mr@waterlandschool.nl
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Landenpresentatie door Jessie en Celine (klas 6) 

In klas 6 was er onlangs de landenpresentatie. Jessie en Celine hebben zelfs een hele website gemaakt. 

Nieuwsgierig geworden. Klik hier.  

 

Zegeltjes sparen voor tuinplantjes  

Bij de Plus supermarkt is op dit moment 

een actie om zegeltjes te sparen voor 

tuinplantjes. Tot 7 mei kunnen de zegel-

tjes gespaard worden. Voor elke volle 

kaart krijg je 30 plantjes! 

Zou u voor ons mee willen sparen? Zodat 

we de tuinen rondom de school gezellig 

kunnen opfleuren? 

Zegelkaarten kunt u inleveren bij Karen, 

Miranda of de leerkracht van uw kind. Ook 

losse zegeltjes zijn welkom, dan plakken 

we die bij elkaar op een kaart. 

Dank jullie wel alvast! 

Met vriendelijke groet, 

Karen Meijer 

Administratie Waterlandschool 

 
 

 
 

 

Team VS Waterlandschool  

 

 
 

 
 

 

  

  

  

 

 

http://www.presentatieovertunesie.jouwweb.nl/

