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Inleiding  

HET IS WINTER, D.W.Z. BUITEN STORMT EN REGENT HET, BINNEN RAAST CORONA DOOR DE SCHOOL. STEEDS WEER ANDERE 

KINDEREN DIE THUIS BLIJVEN. DEZE WEEK OOK DRIE POSITIEF GETESTE LEERKRACHTEN. DAARDOOR IS DE AUDIT DIE 

MORGEN STOND GEPLAND GEANNULEERD. IN KLAS 1 LEREN DE KINDEREN DE ‘SCH’ VAN “SCHAATS”. OOK ENKELE 

IMPRESSIES UIT DE HOOGSTE KLASSEN. HOUTBEWERKEN IN KLAS 5 BIJVOORBEELD. KAREN VRAAGT UW AANDACHT 

WANNEER U EEN BROERTJE OF ZUSJE WIL AANMELDEN. MAAR EERST DE AGENDA. 

Agenda 

 

Maandag 7 februari Inloopochtend nieuwe ouders (aanmelden bij Karen) 

Woensdag 9 februari Studiedag voor het team, de kinderen zijn de hele dag vrij. In de middag 

een cursus getuigschriften schrijven. 

Maandag, 14 februari Optioneel: audit 

Dinsdag 15 februari Ouderavond oudste kleuters, thema leerrijpheid 

Vrijdag 18 februari Winterfeest, de school is om 13:00 uur uit. 

Maandag 21 februari Start van de voorjaarsvakantie voor de regio Noord 

Weekspreuk vierenveertigste week 2 – 8 februari 

 

Nieuwe zinnenprikkels opnemende, 

vervult de helderheid van de ziel, 

indachtig de voltrokken geboorte van de geest, 

het verwarrend rankende wereldworden 

met de schepperswil van mijn denken. 

 

Audit 1 februari geannuleerd 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we u onze deelname aan een interne 

audit aan. Nu er meerdere leerkrachten vanwege besmetting met het coro-
navirus verhinderd zijn is de audit geannuleerd. Opties zijn nu maandag 14 

februari of maandag 4 april. 

De school groeit  

Om te voorkomen dat er straks geen plek meer is voor broertjes en zusjes die al op school zitten is het 

belangrijk dat u hen aanmeldt. Officieel inschrijven mag pas als een kind 3 jaar is geworden, maar op 

deze manier kunnen wij wel rekening houden met hun komst. 

Een aanmeldformulier kunt u opvragen door een mail te sturen naar: administratie@waterland-
school.nl. Mocht u twijfelen of u uw jongere kind al heeft aangemeld, stuur dan ook even een mail, 

dan kijk ik het voor u na. 

Karen Meijer 

Administratie Waterlandschool 
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Blik in klas 1 door juf Nicole 

Koningwinter laat zich nog niet echt zien , maar de sneeuwklokjes des te meer in klas een. De kinderen 

maken nu ook kennis met de niet klankzuivere woorden en hebben “sch” aangeleerd. 

Sch van schaats! 

 

 
Een krokus van pa-

pier en van vilt. Op 

de foto het zgn. nat-
vilten. 
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Blik in klas 5 

Wist u dat klas 5 wekelijks tutorleest in klas 1?  

In klas 5 krijgen de kinderen les in houtbewerking.  

 

Schilderen in klas 4 en 6 

 

 
 

 

Team VS Waterlandschool    

 

 


