Schoolkalender
2021/2022
Vrijeschool De Toermalijn regio Bollenstreek, Haarlemmermeer, Aerdenhout

Woord vooraf
Beste (pleeg)ouders en/of verzorgers van de kinderen op de Waterlandschool,
Alstublieft, u hebt de jaarkalender voor het schooljaar 2021-2022 in handen. In deze jaarkalender
staat alle informatie die je als ouder soms gedurende een schooljaar nodig hebt, of waarvan u zich
afvraagt ‘hoe was het ook weer?’. Met deze kalender heeft u het zo bij de hand.
U treft er alle vakanties, jaarfeesten, vrijedagen etc. aan, zoals deze nu al bekend zijn. Niet uit te
sluiten valt, dat er gedurende het schooljaar nog data bijkomen, zoals een klassenuitje e.d. Die kunt u
dan zelf op deze kalender invullen.
Het andere deel bestaat uit praktische informatie en afspraken over bijvoorbeeld ziekmelden, schooltijden, vrij vragen, jaarfeesten, etc. Zaken die ook in de schoolgids vermeld staan. De geüpdatete
versie daarvan voor het schooljaar ’21 – ’22 kunt u vinden op onze website.
Wij wensen alle ouders, leerlingen en medewerkers een heel goed schooljaar toe, waarin we elkaar
weer op school kunnen ontmoeten.
Namens het team van de Waterlandschool,
Albert Koele
directeur

Adresgegevens en telefoonnummer
Reigersbek 2, 1441 SZ Purmerend
0299 421 672
info@waterlandschool.nl
www.waterlandschool.nl

23 - aug 1e schooldag, kleuters start 10.00
24 - aug
25 - aug
26 - aug
27 - aug
28 - aug
29 - aug
30 - aug
31 - aug

September 2021

01 - sep
02 - sep
03 - sep
04 - sep
05 - sep
06 - sep
07 - sep Wieltjesdag
08 - sep
09 - sep Algemene ouderavond
10 - sep
11 - sep
12 - sep
13 - sep
14 - sep
15 - sep
16 - sep
17 - sep
18 - sep
19 - sep
20 - sep
21 - sep
22 - sep
23 - sep
24 - sep
25 - sep
26 - sep
27 - sep
28 - sep
29 - sep
30 - sep

Klasse ouderavonden van kleuters tot klas 6.
Klasse ouderavonden van kleuters tot klas 6.
Klasse ouderavonden van kleuters tot klas 6.
Klasse ouderavonden van kleuters tot klas 6.
Klasse ouderavonden van kleuters tot klas 6.

Michaël
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Vakanties:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/ Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie:

maandag 18 oktober 2021
vrijdag 24 december 2021
maandag 21 februari 2022
vrijdag 15 april 2022
maandag 25 april 2022
donderdag 26 mei 2022
maandag 13 juni 2022
maandag 18 juli 2022

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vrijdag 22 oktober 2021
vrijdag 7 januari 2022
vrijdag 25 februari 2022
maandag 18 april 2022
vrijdag 6 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022

t/m

vrijdag 27 augustus 2022

Studiedagen: (hele dag vrij)
Vrijdag 1 oktober 2021 Ithaka studiedag
Woensdag 9 februari 2022
Woensdag 15 juni 2022

13.00 uur uit:
Donderdag 11 november 2021		
Vrijdag 3 december 2021		
Vrijdag 18 februari 2022		
Vrijdag 8 april 2022			
Donderdag 14 april 2022		
Vrijdag 3 juni 2022			
Vrijdag 24 juni 2022			

Sint Maarten
Sint Nicolaas
Winterfeest
Palmpasen
Paasfeest
Pinksterfeest
Sint Jan

Jaarfeesten:
Woensdag 29 september 2021
Donderdag 11 november 2021
Maandag 29 november 2021
Vrijdag 3 december 2021		
Maandag 6 december 2021
Maandag 13 december 2021
Maandag 20 december 2021
Donderdag 23 december2021
Vrijdag 18 februari 2022		
Vrijdag 8 april 2022		
Donderdag 14 april 2022		
Vrijdag 22 april 2022		
Vrijdag 3 juni 2022		
Vrijdag 24 juni 2022		

Michaëlfeest
Sint Maarten
viering 1e Advent
Sint Nicolaas
viering 2e Advent
viering 3e Advent
viering 4e Advent
Kerstspel, middag en avondopvoering
Winterfeest
Palmpasen
Paasfeest
Koningsspelen
Pinksteren
Sint Jan

Oktober 2021

01 - okt Studiedag Ithaka, Kinderen vrij
02 - okt
03 - okt
04 - okt
05 - okt
06 - okt
07 - okt
08 - okt
09 - okt
10 - okt
11 - okt
12 - okt
13 - okt
14 - okt
15 - okt
16 - okt
17 - okt
18 - okt
19 - okt
20 - okt
21 - okt
22 - okt
23 - okt
24 - okt
25 - okt
26 - okt
27 - okt
28 - okt
29 - okt
30 - okt
31 - okt

Wieltjesdag
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek

Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek
Kinderboekenweek

herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
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Gym
De Gymlessen zijn op maandag en worden verzorgd door Carmen Hermsen, vakdocent Bewegingsonderwijs. Ze worden gegeven in Gymnastieklokaal De Gors aan de Zwanebloem, gelegen achter
supermarkt de Plus. Kinderen lopen er onder begeleiding van een leerkracht naar toe.
Voor deze gymlessen hebben de kinderen een T-shirt, een sportbroek (geen (spijker)korte broek) en
zaalschoenen nodig. Deze graag in een aparte gymtas op maandag meegeven. Tijdens de gymles
moeten sieraden als horloges, armbanden, etc. af. Het is daarom raadzaam om deze op maandag
thuis te laten, zodat ze niet kwijt kunnen raken.

Het gymrooster is:
Klas 1:
Klas 2:
Klas 3:
Klas 4:
Klas 5:
Klas 6:

08.30
09.15
10.45
11.30
12.45
13.30

09.15
10.30
11.30
12.15
13.30
14.30

Wandeldag kleuters
De kleuters hebben geen gymlessen, zij spelen veel buiten en gaan wekelijks op maandag wandelen
en daarna spelen in het park Zij gaan in principe altijd, dus ook als het regent, waait, sneeuwt etc.
Hiervoor hebben zij goed zittende regenkleding en laarzen nodig. In de winter lekker warme kleding,
muts en sjaal. Voor de kleuterjuffen is het belangrijk dat de kinderen deze kleding makkelijk zelf aan
en uit kunnen trekken. In de zomer vragen wij u uw kleuters ’s morgens goed in te willen smeren met
zonnebrand.

November 2021

01 - nov
02 - nov
03 - nov
04 - nov
05 - nov
06 - nov
07 - nov
08 - nov
09 - nov
10 - nov
11 - nov
12 - nov
13 - nov
14 - nov
15 - nov
16 - nov
17 - nov
18 - nov
19 - nov
20 - nov
21 - nov
22 - nov
23 - nov
24 - nov
25 - nov
26 - nov
27 - nov
28 - nov
29 - nov
30 - nov

Wieltjesdag

Sint Maarten, 13.00 uur uit

10 minuten gesprekken klas 1 - 5
10 minuten gesprekken klas 1 - 5
NIO klas 6 / 10 minuten gesprekken klas 1 - 5
NIO klas 6 / 10 minuten gesprekken klas 1 - 5
10 minuten gesprekken klas 1 - 5

Viering 1e advent
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De eerste schooldag
De eerste schooldag na de zomervakantie vormen alle kinderen van klas 2 t/m 6 een poort voor de
nieuwe eerste klas. De kinderen van klas 1 gaan door de poort onder het zingen van een lied naar de
deur, waar de leerkracht van de eerste klas de kinderen opvangt.
De kleuters beginnen die dag om 10.00 uur.
De eerste schooldag voor kinderen die 4 jaar geworden zijn, wordt afgesproken met de kleuterjuf
waarbij zij in de klas komen. Meestal is dit de eerste schooldag na de vierde verjaardag.
Van te voren heeft de kleuterjuf al kennis gemaakt met de ouders en het kind.

Klassenverdeling
Groep
1
2
3

Klas
Kl1
Kl2
Kl3
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

maandag
Astrid
Mirella
Marianne
Nienke
Hella
Fanina
Rick
Keyvan
Annabel

dinsdag
Astrid
Monique
Sanya
Nienke
Hella
Fanina
Marianne
Keyvan
Annabel

woensdag
Astrid
Monique
Sanya
Nienke
Hella
Fanina
Rick
Keyvan
Annabel

donderdag
Mirella
Monique
Sanya
Nicole
Els
Fanina
Rick
Keyvan
Annabel

vrijdag

OOP

Mirella
Monique
Sanya
Nicole
Els
Fanina
Rick
Keyvan
Annabel

Schooltijden
Kleuterklassen:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
8.30 – 13.00 uur
Klas 1:		
maandag, woensdag, donderdag, vrijdag		
8.30 – 13.00 uur
		dinsdag					8.30 – 14.30 uur
Klas 2:		
maandag, woensdag, vrijdag			
8.30 – 13.00 uur
		dinsdag, donderdag				8.30 – 14.30 uur
Klas 3 t/m 6:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag		
8.30 – 14.30 uur
		woensdag					8.30 – 13.00 uur
De school begint om 8.30 uur, dan moeten de kinderen dus in de klas zitten. De schoolbel gaat om
8.20 uur, dan gaat ook de deur open en kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen komen.
De leerkracht staat dan bij de deur van de klas om de kinderen een voor een te begroeten.
Voor de kleuters begint de school eveneens om 08:30 uur. Zij verzamelen zich vanaf 08:20 uur bij de
juf op het schoolplein en gaan dan op tijd samen naar binnen.
Bij het schrijven hiervan zijn de dan geldende coronaregels nog niet bekend. Het zou kunnen dat
bovenstaande veranderd.

December 2021

01 - dec
02 - dec
03 - dec Sint Nicolaas, 13.00 uit
04 - dec
05 - dec
06 - dec Viering 2e advent
07 - dec Wieltjesdag
08 - dec
09 - dec
10 - dec
11 - dec
12 - dec
13 - dec Viering 3e advent / Adviesgesprekken klas 6
14 - dec Adviesgesprekken klas 6
15 - dec Adviesgesprekken klas 6
16 - dec
17 - dec
18 - dec
19 - dec
20 - dec
21 - dec
22 - dec
23 - dec
24 - dec
25 - dec
26 - dec
27 - dec
28 - dec
29 - dec
30 - dec
31 - dec

Viering 4e advent

Kerstviering en kerstspel 17.00 en … uur
Kinderen vrij begin kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
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Halen en brengen
Ouders zijn welkom op het plein om hun kind
te brengen en op te halen, ’s morgens tot 8.45
uur. Als kinderen een korte dag hebben van
12.45 – 13.15 uur en bij een lange dag van 14.15
uur – 14.45 uur.
Als ouders tussen 13.00 en 14.30 uur op school
willen wachten kunnen ze op het kleuterplein
terecht.
Ook hier geld dat op het moment van schrijven
de dan geldende coronaregels nog niet duidelijk
zijn. Het zou kunnen dat het nu geldende coronaprotocol wordt gehandhaafd.
Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is kunt u dit via Parro doorgeven
aan de leerkracht voor 8.45 uur
In principe hoeft dit alleen de eerste dag, de
leerkracht wil wel graag op de hoogte gehouden
worden als een kind langer dan normaal ziek
blijft, dan wel iets bijzonders heeft.
Voor ons is het belangrijk om te weten dat uw
kind veilig is, wanneer het niet op school is gekomen. Om de veiligheid van het kind te kunnen
waarborgen is het daarom belangrijk dat de
school tijdig op de hoogte wordt gesteld als uw
kind ziek is.
Bij besmettelijke ziekten en aandoeningen
vragen wij u dit te melden bij de leerkracht en
uw kind thuis te houden tot het besmettingsgevaar over is. Wij houden ons hiervoor aan de
richtlijnen van de GGD en RIVM.
Leerplicht
Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig, Daarom
kunnen de leerlingen niet zonder toestemming
van de school thuis blijven of de lessen verzuimen. School is verplicht de afwezigheid van leerlingen bij te houden en ongeoorloofd verzuim
door te geven aan de leerplichtambtenaar.
Als een kind zonder bericht afwezig is wordt er
nagevraagd waar het kind is en wat de reden
van afwezigheid is. Eventueel belt de adminis-

tratie, intern begeleidster of directeur naar de
ouders waar het kind is.
Verlof of vrij aanvragen
Als gezegd zijn leerlingen vanaf 5 jaar leerplichtig. Vakanties buiten de schoolvakantie zijn in
principe niet toegestaan. De enige reden om
buiten de schoolvakanties buitengewoon verlof
voor uw kind te krijgen is als één van de ouders
in verband met zijn/haar werk, niet in de schoolvakanties verlof kan opnemen. U dient daartoe
een verklaring van de werkgever te overleggen.
U kunt buitengewoon verlof aanvragen voor
bijvoorbeeld een huwelijk, verhuizing, etc.
Hiervoor kunt u een formulier bij de administratie
krijgen. De aanvraag moet minimaal 4 weken
van te voren gedaan worden en wordt beoordeeld door de directeur. U krijgt een exemplaar
van het ondertekende formulier terug.
De eerste 2 weken na de schoolvakantie mag de
school geen toestemming geven voor vakantieverlof.
Lesverzuim, kortdurend
Lesverzuim, bijvoorbeeld in verband met een
arts- of tandartsbezoek, dient minimaal één dag
van te voren bij de klassenleerkracht gemeld
te worden. Bij voorkeur dienen deze bezoeken
buiten de schooltijden te gebeuren.
Lesverzuim, ongeoorloofd
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar
toestemming voor is verleend door de schoolleiding en/of leerplichtambtenaar, wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding
is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te
melden, die proces verbaal kan opmaken. Dit
kan leiden tot een boete.

Januari 2022

01 - jan
02 - jan
03 - jan
04 - jan
05 - jan
06 - jan
07 - jan
08 - jan
09 - jan
10 - jan
11 - jan
12 - jan
13 - jan
14 - jan
15 - jan
16 - jan
17 - jan
18 - jan
19 - jan
20 - jan
21 - jan
22 - jan
23 - jan
24 - jan
25 - jan
26 - jan
27 - jan
28 - jan
29 - jan
30 - jan
31 - jan

Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Wieltjesdag
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Jongste kleuters ook op woensdagen welkom
Hoe zit het nu met de jongste kleuters op
woensdagen? Is het een rustdag of mogen ze
naar school op woensdag? Graag verhelderen
we dat voor u. Alle kinderen zijn op alle dagen
van de week welkom op school. Dat geldt dus
ook voor de jongste kleuters van vier jaar. Voor
hen geldt evenwel nog geen leerplicht. Praktisch
betekent dit, dat u uw kind ook een dagje thuis
kunt houden. Bijvoorbeeld twee dagen naar
school, woensdag een dagje thuis, en dan weer
twee dagen naar school. Maar een andere dag
kan natuurlijk ook. Het is geen verplichting, die
keuze maakt u gewoon zelf. Als u dus de hele
week werkt, dan brengt u uw kind gewoon de
hele week naar school. Vanaf vijf jaar is uw kind
leerplichtig en gaat het sowieso alle dagen naar
school.

Invalbeleid
Ook leerkrachten kunnen ziek worden. Door het
lerarentekort, maar ook omdat het soms kort
dag is, is het niet altijd mogelijk om direct vervanging te regelen. In eerste instantie proberen
wij de kinderen over andere klassen te verdelen.
In het uiterste geval kan er vrij worden gegeven.
Er is op school wel altijd opvang mogelijk voor
kinderen die niet thuis opgevangen kunnen
worden.
U wordt hiervan per mail of door middel van een
Parrobericht op de hoogte gebracht.

Februari 2022

01 - feb
02 - feb Wieltjesdag
03 - feb
04 - feb
05 - feb
06 - feb
07 - feb
08 - feb
09 - feb
10 - feb
11 - feb
12 - feb
13 - feb
14 - feb
15 - feb
16 - feb
17 - feb
18 - feb
19 - feb
20 - feb
21 - feb
22 - feb
23 - feb
24 - feb
25 - feb

Studiedag, kinderen vrij

Ouderavond oudste kleuters leerrijpheid

Winterfeest, 13.00 uur uit

voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie

26 - feb
27 - feb
28 - feb 10 minuten gesprekken klas 1 - 5
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Schoolregels en afspraken
Veiligheid op school
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op
school veilig en geborgen voelt. Daarom hebben
wij de volgende afspraken gemaakt:
We zijn aardig voor elkaar.
We gaan met respect met elkaar om.
We spreken over moeilijke en makkelijke zaken
op een rustige toon.
We lossen problemen pratend op.
We gaan netjes om met onze en andermans
spullen.
We dragen zorg voor ons werk.
Wij helpen elkaar waar nodig.
In de school lopen we rustig.
Schoolafspraken
• ▪MP3 spelers, spelcomputers, horloges met
camera’s e.d. zijn op school niet welkom.
• ▪Mobiele telefoons mogen in school niet aan
staan en worden in tassen of op vaste (eventueel met de leerkracht afgesproken) plek
opgeborgen.
• Op het plein wordt niet gefietst.

Wieltjesdag
Elke eerste dinsdag van de maand mogen alle
leerlingen wieltjes mee naar school nemen*.
Deze wieltjes, stepjes en skeelers kunnen de
leerlingen gebruiken tijdens hun pauze. De klas
is zelf verantwoordelijk voor het netjes binnen
opbergen van de stepjes en skeelers.
*Voor en na schooltijd is school niet verantwoordelijk voor de leerlingen.
Op de dagen dat het geen wieltjesdag is mogen
ze niet mee naar school en zeker niet mee naar
binnen.
Voor de skeelers is bescherming verplicht voor:
knie, arm en polsen.

Op de fiets naar school, parkeren
Aan alle ouders wordt gevraagd om zoveel
mogelijk op de fiets of lopend naar school te
komen.
Het is voor kinderen goed om zich al jong in het
verkeer te bewegen.
Mocht u toch met de auto naar school komen,
dan vragen wij u om nadat u de wijk bent
ingereden, rechtsaf te slaan, de Vlasleeuwenbek
op, en daar uw auto te parkeren. U loopt dan
binnendoor naar het schoolplein en de school.
Dit in verband met de verkeersveiligheid rondom
school en schoolplein. En om parkeer- en verkeeroverlast voor de buurt te voorkomen.
Eten en drinken
De kinderen eten op een “korte” dag 1 keer en
op een “lange” dag 2 keer. Zij eten met zijn allen
samen in de klas onder begeleiding van de
leerkracht.
Wij vragen u brood, fruit, groente of noten mee
te geven in de broodtrommel van uw kind.
Bij de kleuters nemen de kinderen naast hun
broodtrommel nog een stuk fruit mee, wat gezamenlijk wordt gedeeld.
Voorverpakte koeken, chocolade, snoep, chips
en dergelijke zijn op school niet toegestaan.
Op school drinken de kinderen alleen water.
Uitzondering vormt de viering van een jaarfeest,
dan wordt er kruidenthee, fruitwater of groentewater gedronken.
Alle kinderen krijgen eenmalig van school
een RVS drinkfles, die wordt voorzien van een
naamsticker. Deze fles gaat elke dag mee naar
huis en wordt de volgende dag weer gevuld met
water meegegeven.
Als de drinkfles kwijt of beschadigd raakt, dan
wordt van de ouders verwacht om zelf een vervangende (zelfde merk) drinkfles te kopen.

Maart 2022

01 - mrt
02 - mrt
03 - mrt
04 - mrt
05 - mrt
06 - mrt
07 - mrt
08 - mrt
09 - mrt
10 - mrt
11 - mrt
12 - mrt
13 - mrt
14 - mrt
15 - mrt
16 - mrt
17 - mrt
18 - mrt
19 - mrt
20 - mrt
21 - mrt
22 - mrt
23 - mrt
24 - mrt
25 - mrt
26 - mrt
27 - mrt
28 - mrt
29 - mrt
30 - mrt
31 - mrt

Wieltjesdag / 10 minuten gesprekken klas 1 - 5
10 minuten gesprekken klas 1 - 5
10 minuten gesprekken klas 1 - 5
10 minuten gesprekken klas 1 - 5

10 minuten gesprekken oudste kleuters
10 minuten gesprekken oudste kleuters
10 minuten gesprekken oudste kleuters
10 minuten gesprekken oudste kleuters
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Parro en mail
Via verschillende media communiceert school
met (pleeg)ouders/verzorgers, met name e-mail
en Parro. (Zie ook hieronder.) Onderling maken
ouders ook WhatsAppgroepen aan. In alle
gevallen verzoeken we u om deze media zo
zakelijk mogelijk te willen gebruiken. Omdat wij
in principe persoonlijk contact belangrijk vinden
vragen wij u deze berichtjes kort te houden en te
gebruiken voor een mededeling of vraag. Mocht
u iets met de leerkracht willen bespreken, dan
kunt u via Parro kort aangeven waarover u de
leerkracht wilt spreken en een afspraak maken.
Vermijd brede omschrijvingen, zeker als het om
privacygevoelige informatie gaat. Geef beknopt
aan waarover u een afspraak wilt maken.
Op school gebruiken wij de Parro-app. Dit is
een beveiligde omgeving waar alleen ouders en
personeel van onze school gebruik van kunnen
maken. Hierdoor is het veilig en AVG-proof.
Voor deze app krijgt u een uitnodigingsmail met
een activatielink.
Hij wordt gebruikt voor klassenberichten, bijv.
als kinderen iets mee moeten nemen, maar
ook berichten van de activiteiten die met de
klas gedaan worden. Ook kunnen hier foto’s in
gedeeld worden.
Er kunnen ook berichtjes gestuurd worden
tussen ouder en leerkracht.
In Parro kunt u zien of een leerkracht beschik-

baar is voor contact en onder de mails worden
de werkdagen van de leerkrachten vermeld, wij
vragen u om de vrije tijd van de leerkrachten te
respecteren.
Ook zit er in Parro een agenda, hierin kunt u de
meest recente data en tijden vinden.
10-minuten gesprekken
Twee á drie keer per jaar worden er 10-minuten
gesprekken gehouden. U kunt zich hiervoor inschrijven via Parro of via een door de leerkracht
verstrekt formulier.
Ouderavonden
In de loop van het schooljaar wordt een aantal
ouderavonden georganiseerd. Deze zijn voor alle
ouders van de klas.
Tijdens deze avonden wordt een beeld geschetst
van wat er in de klas gebeurt. De lesstof komt
aan de orde, ervaringen worden uitgewisseld en
er wordt gesproken over praktische en pedagogische onderwerpen.
Algemene ouderavond
Minstens een keer per jaar wordt er een
ouderavond georganiseerd voor alle ouders
van de school. Op deze avond worden onder
andere ontwikkelingen op school besproken, de
schoolorganisatie en de financiën. Regelmatig
terugkerend onderwerp is ook de huisvesting
van de school.

April 2022

01 - apr 10 minuten gesprekken oudste kleuters
02 - apr
03 - apr
04 - apr
05 - apr
06 - apr
07 - apr
08 - apr
09 - apr
10 - apr
11 - apr
12 - apr
13 - apr
14 - apr
15 - apr
16 - apr
17 - apr
18 - apr
19 - apr
20 - apr
21 - apr
22 - apr
23 - apr
24 - apr
25 - apr
26 - apr
27 - apr
28 - apr
29 - apr
30 - apr

Wieltjesdag

Palmpasen, 13.00 uur uit

Paasfeest 13.00 uur uit
Goede Vrijdag (vrij)
Pasen
Pasen (vrij)
IEP klas 6
IEP klas 6
Koningsspelen
Bloesemtocht
meivakantie
meivakantie
meivakantie
meivakantie
meivakantie
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Klassenouders
Elke klas heeft twee klassenouders. Zij ondersteunen de leerkracht door activiteiten voor de
klas te organiseren. Hiervoor zullen zij ouders
benaderen om te komen helpen, onder andere
bij het vieren van de jaarfeesten en uitstapjes.
Hulp bij het vieren van de jaarfeesten wordt geboden, doordat één of meerdere ouders helpen
in de klas. Ook kan worden gevraagd om thuis
iets te willen bakken of iets mee te geven aan de
kinderen.
Verder organiseren klassenouders het schoonmaken van de klas. De klas wordt een paar keer
per jaar door ouders goed schoongemaakt.
Uw hulp is van harte welkom en wordt zeer op
prijs gesteld.

Klassenpot
Elke klas heeft een “klassenpot”. Deze wordt
beheerd door de klassenouders. De bijdrage is €
7,50 per kind per schooljaar.
Bij bijzondere gebeurtenissen in een klas wordt
deze klassenpot gebruikt. Bijvoorbeeld bij een
geboorte, afscheid van een leerling, afscheid
van stagaires, langdurige ziekte, iets extra’s bij
een uitstapje etc. Blijft er geld over dan wordt dit
meegenomen naar het volgende jaar. Uiteindelijk kan dit in de zesde klas worden gebruikt
voor iets extra’s of worden toegevoegd aan het
kampgeld.

Mei 2022

01 - mei
02 - mei
03 - mei
04 - mei
05 - mei
06 - mei
07 - mei
08 - mei
09 - mei
10 - mei
11 - mei
12 - mei
13 - mei
14 - mei
15 - mei
16 - mei
17 - mei
18 - mei
19 - mei
20 - mei
21 - mei
22 - mei
23 - mei
24 - mei
25 - mei
26 - mei
27 - mei
28 - mei
29 - mei
30 - mei
31 - mei

meivakantie
meivakantie
meivakantie
meivakantie
meivakantie

10 minuten gesprekken kleuters
10 minuten gesprekken kleuters
10 minuten gesprekken kleuters
10 minuten gesprekken kleuters
10 minuten gesprekken kleuters

10 minuten gesprekken kleuters
10 minuten gesprekken kleuters
hemelvaart - vrijedag
hemelvaart - vrijedag
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“Onderwijs is niet het vullen van een vat,
maar het ontsteken van een vuur.” (Heraclitus)
In het vrijeschool onderwijs spreken we niet
alleen het denken aan van een kind, maar ook
het gevoel en het handelen, de wil.
Wij willen de kinderen zich laten ontwikkelen
tot zelfstandig, vrij denkende, sociaal voelende
en creatief handelende mensen in een steeds
veranderende samenleving.
Een belangrijk kenmerk van het vrijeschoolonderwijs is het zogeheten periodeonderwijs.
Gedurende 3 á 4 weken worden de eerste
uren van elke dag gebruikt voor hetzelfde vak,
bijvoorbeeld taal, rekenen, dierkunde, plantkunde. Doordat er dagelijks gewerkt wordt aan
hetzelfde onderwerp ontstaat er ruimte voor een
intense beleving, verdieping en verbinding met
de lesstof.
Binnen de kaders van het leerplan kiest de
leerkracht zelf de onderwerpen die passen bij de
ontwikkeling van de kinderen die hij/zij op dat
moment begeleidt. Daarnaast vormen reguliere
methodes voor taal en rekenen een onderdeel
van het aanbod.
Kunstzinnige vakken als tekenen, schilderen,
boetseren, muziek, toneel vormen een wezenlijk
bestanddeel van het leerprogramma. Elke vak
wordt langs kunstzinnige weg aangeboden
zodat niet alleen de intellectuele, maar ook de
emotionele, sociale en fysieke vaardigheden
worden aangesproken. Het leren spreken van de
kunstzinnige taal, het werken met beelden, het
ontwikkelen van de fantasie en het verfijnen van
de motoriek zijn deel van het leren in brede zin.
Viering van jaarfeesten
Het vieren van de jaarfeesten is eveneens
een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.
Jaarfeesten worden op dezelfde manier gevierd.
Omdat de jaarfeesten elk jaar weer terugkeren,
geven ze ritme en houvast door het hele jaar

heen. Zij komen immers elk jaar weer terug.
De jaarfeesten zijn verbonden met de seizoenen
en het ritme van het jaar.
De seizoenen en de wisseling daarvan worden
al heel lang door de mensheid gevierd. In de
loop van de geschiedenis heeft een aantal van
deze feesten een christelijke betekenis gekregen.
Bijvoorbeeld het feest midden in de winter, als
de dagen weer langer gaan worden, vieren we
nu als het Kerstfeest, het feest in het voorjaar
als alles weer nieuw wordt, wordt tegenwoordig
gevierd als het Paasfeest. Het aspect van de
seizoenen en de natuur is voor ons belangrijker
dan de christelijke betekenis van de viering van
de jaarfeesten.
We vinden het belangrijk om de jaarfeesten
met elkaar te vieren. Daardoor voelen we ons
verbonden met elkaar; de school immers vormt
een gemeenschap waar kinderen, ouders en
leerkrachten deel van uitmaken. Een aantal
feesten wordt dan ook samen gevierd met de
ouders, zoals het Sint Jansfeest als we met zijn
allen picknicken.
In deze kalender staan de data van de jaarfeesten en of kinderen dan om 13.00 uur uit zijn.
Verjaardagen
In overleg met de leerkracht wordt de dag besproken waarop de verjaardag op school wordt
gevierd. De jarige mag trakteren in de klas en
langs de andere leerkrachten gaan.
Bij gezond eten en drinken horen ook gezonde
traktaties, voor de kinderen en de leerkrachten.
Leuk vinden wij het als een traktatie zelfgemaakt
is.
Houd u rekening met eventuele allergieën en/
of eetgewoontes van de andere kinderen in de
klas? De leerkracht of de klassenouder kan u
hierover informeren. Ook voor traktatie tips en
ideeën kunt u bij hen terecht.

Juni 2022

01 - jun
02 - jun
03 - jun
04 - jun
05 - jun
06 - jun
07 - jun
08 - jun
09 - jun
10 - jun
11 - jun
12 - jun
13 - jun
14 - jun
15 - jun
16 - jun
17 - jun
18 - jun
19 - jun
20 - jun
21 - jun
22 - jun
23 - jun
24 - jun
25 - jun
26 - jun
27 - jun
28 - jun
29 - jun
30 - jun

Pinksterfeest, 13.00 uur uit

Pinksteren (vrij)
Wieltjesdag / Klassen ouderavonden
Klassen ouderavonden
Klassen ouderavonden
Klassen ouderavonden

Studiedag, kinderen vrij / Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse

Algemene ouderavond
Sint Jan, 13.00 uur uit
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Activiteiten door het jaar
Naast het vieren van de jaarfeesten plannen
leerkrachten uitjes of activiteiten die passen bij
de periode of thema van het jaar. Per klas zijn
deze verschillend.
Ook hierbij is alle hulp welkom!
Meestal gaan de kinderen eens per jaar (meestal aan het eind van het schooljaar) op een groter
uitje/schoolreisje. Dit is altijd in klassenverband.
Klas 6 gaat een paar dagen op kamp onder
begeleiding van de klassenleerkracht. De
kinderen verdienen gedurende het jaar geld met
verschillende activiteiten, bijvoorbeeld verkoop
van spullen/eten op de bazaar. Dit verdiende
geld wordt aangevuld met een eigen bijdrage
voor ouders.
Het maken van foto’s en filmen tijdens activiteiten en feesten
Liever niet tijdens activiteiten zodat leerlingen,
ouders en teamleden het echt beleven. Met echt
bedoelen we: niet door de lens van een camera.
Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om geen filmpjes en foto’s te maken. Op sommige momenten
vragen de leerkrachten aan één ouder om wel
foto’s te maken.
Wij willen wel graag laten zien wat we doen
op school en waar de kinderen mee bezig zijn,
bijvoorbeeld tijdens jaarfeesten, activiteiten in de
klas, en lessen. Leerkrachten maken daarvoor af
en toe foto’s. In de Parro-app kunnen deze foto’s
AVG-proef gedeeld worden.

Hoewel wij hier geen invloed op hebben is het
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat deze foto’s
verder gedeeld worden en dat u ze op internet
plaatst. Ook geen foto’s, filmpjes die u zelf heeft
gemaakt waar ook andere kinderen op te zien
zijn.
Er zijn veel ouders bij ons op school die niet
willen dat er een foto van hun kind op internet
geplaatst wordt.
Ook aan anderen buiten school, bijvoorbeeld in
de nieuwsbrief, willen wij graag laten zien wat
we doen op school, wij gaan natuurlijk zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Zo plaatsen
wij er geen namen van leerlingen bij.
Toestemming gebruik van foto’s en video’s
Wij vragen u in de Parro app toestemming te
geven voor het gebruik van foto’s en video’s.
U kunt dan kiezen uit:
• Toestemming voor beeldmateriaal in Parro
(alleen met ouder binnen school)
• Toestemming voor beeldmateriaal in de
nieuwsbrief (komt op de website)
• Toestemming voor beeldmateriaal in de
schoolgids
• Toestemming voor beeldmateriaal op social
media
• Toestemming voor beeldmateriaal op de
website

Juli 2022

01 - jul
02 - jul
03 - jul
04 - jul
05 - jul
06 - jul
07 - jul
08 - jul
09 - jul
10 - jul
11 - jul
12 - jul
13 - jul
14 - jul
15 - jul
16 - jul
17 - jul
18 - jul
19 - jul
20 - jul
21 - jul
22 - jul
23 - jul
24 - jul
25 - jul
26 - jul
27 - jul
28 - jul
29 - jul
30 - jul
31 - jul

Wieltjesdag

Laatste schooldag

Zomervakantie tot en met maandag 29 augustus
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
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Euritmie
Een ander bewegingsvak dat op de vrijeschool
wordt gegeven is euritmie, een bewegingsvorm
op taal en muziek. Euritmie werkt op allerlei
manieren ondersteunend aan het onderwijs. Het
bewegen van de kinderen wordt vrijer, veelzijdiger en kleurrijker. Euritmie werkt ook sociaal
vormend.
Dit schooljaar krijgen alle kinderen, van kleuters
tot en met klas 6 op woensdag euritmie, dit
wordt gegeven door onze euritmiedocent Katinka Tukker. Zij wordt begeleid door een pianist.
Hiervoor hebben de kinderen speciale euritmieschoentjes nodig. Deze schoenen krijgen alle
kinderen éénmalig van school. Als deze te klein
worden, dan krijgen ze een passend paar.
Luizencontrole
In de week na een vakantie van langer dan een
week, worden de kinderen gecontroleerd door
de “luizen-ouders” op hoofdluis. De luizenouders
zijn ouders uit de klas van uw kind. Als er hoofdluis geconstateerd wordt, dan krijgt u dat zo snel
mogelijk te horen en kunt u in actie komen. De
“luizen-ouder” kan u informeren over hoe u het
beste kunt handelen.
Nadat er luizen zijn geconstateerd in een klas
worden alle kinderen na een korte periode nog
een keer gecontroleerd. Alle ouders worden op
de hoogte gesteld van het feit dat er hoofdluis is
in de klas zodat zij goed kunnen opletten of hun
kind ook luizen heeft (gekregen). Sloffen
Sloffen
Alle kinderen dragen op school in de klas sloffen/slippers/anti-slipsokken. Hierdoor blijven de
vloeren in de klas schoner.
MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders
en 2 personeelsleden. Voor diverse onderwerpen hebben zijn instemmings- of adviesrecht. Dit
betreft met name (voorgenomen) besluiten die
met het beleid van de school te maken hebben.

De MR komt diverse keren per jaar bijeen. De
MR vergadering heeft een openbaar en een
gesloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte zijn
geïnteresseerde ouders van harte welkom. Ook
heeft de MR meerdere keren per jaar overleg
met de klassenouders.
Aanmelden en/of agendapunten indienen kan
via het emailadres mr@waterlandschool.nl of
rechtstreeks bij de voorzitter.
Tijdens de algemene ouderavond voor alle
ouders vult de MR ook een gedeelte in.
Vrijwillige ouderbijdrage
Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Ieder kind kan in Nederland gratis
basisonderwijs genieten.
Toch vragen wij aan ouders een vrijwillige bijdrage. Hiervan wordt een beperkt deel besteed aan
personeelskosten, waarvoor geen overheidssubsidie staat, bijvoorbeeld de euritmielessen en de
pianobegeleiding daarvan. Ook de jaarfeesten
worden deels hiervan bekostigd. Daarnaast worden hiermee educatieve activiteiten als museumbezoek, excursies etc. betaald. Verder vragen de
inrichting van de kleuterklassen en de aanschaf
van speciale “vrijeschool” leermiddelen voor het
kunstzinnig onderwijs om extra middelen.
Kortom, deze bijdragen maken het vrijeschoolonderwijs voor uw kind(eren) mogelijk. De
bijdrage is vrijwillig en mag nooit een beletsel
zijn om uw kind bij ons op school te laten gaan.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u
vanuit WIS-collect, het programma voor de
inning van de ouderbijdrage een mail. Voor
vragen kunt u terecht bij de administratie.

Peuterspeelzaal de Waterlelie
In ons gebouw, vlak bij de kleuters, zit peuterspeelzaal de Waterlelie. Er is onderling regelmatig contact. Onder andere over de peuters die als
zij 4 zijn geworden bij ons naar school gaan.
Als u uw peuter op wilt geven of meer informatie
wil dan gaat dat via SKOP (Stichting KinderOpvang Purmerend) Zij regelen de hele administratie rondom de peuterspeelzaal.
kinderopvangpurmerend.nl/locatie/peuteropvang-waterlelie-purmerend of
telefonisch: 0299 – 46 10 11, vergeet er dan niet
bij te vermelden dat het om peuterspeelzaal De
Waterlelie gaat.

Buiten Schoolse Opvang
In een lokaal in ons gebouw worden kinderen opgevangen door BSO Sportify. Zij bieden
voorschoolse opvang en na schoolse opvang.
Het is ook mogelijk om uw jongere kind(eren)
op te laten vangen van 13.00 – 14.30 uur als uw
oudere kind(eren) nog les hebben.
Als u gebruik wilt maken van de BSO kunt u contact opnemen met Sportify: 088-2011608 of via
de website: sportifykids.nl/buitenschoolse-opvang/bso-de-gors
Ook maken kinderen van onze school gebruik
van de opvangmogelijkheid van Kindcentrum Nu
in de Middenbeemster. Dit is een kleinschalige
opvang op een boerderij. Kinderen worden bij
ons op school opgehaald.
Als u gebruik wilt maken van Kindcentrum Nu,
dan kunt u contact opnemen met Nelleke Hoeve,
06-18238194 of via de website: https://kindercentrumnu.nl/contact

Schoolmaatschappelijk Werk
Myra Timmerman is aan onze school verbonden
als schoolmaatschappelijk werkster. Zij vertelt u
hieronder graag zelf wat zij voor u kan betekenen.
Voor een aantal van jullie, ben ik al bekend, voor
anderen nog niet. Mijn naam is Myra Timmerman en ben werkzaam bij Levvel (voorheen
Spirit) en verbonden aan deze school als SMW.
Voor sommige ouders en kinderen heb ik al iets
kunnen betekenen. Dit kan gaan om iets kleins
of iets groots, een advies of het inzetten van
hulp. Gezinnen en kinderen heb ik de afgelopen
periode geholpen bijv. bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een prille scheiding
Weerbaarder worden
Emoties beter kunnen uiten en reguleren
Advies over rouw / hulp bij rouwverwerking
Een moeilijke thuissituatie
Vermoedens van een diagnose
Hoge eisen stellen en hier over piekeren
Zorgen over de gevoeligheid van uw kind
Je weer beter in de klas voelen
Het aangaan en behouden van vriendschappen
Samen kijken naar eventuele andere hulp

Het kan soms voelen als iets groots wanneer
je hulp zoekt. Ook weet je niet altijd wat je kunt
verwachten van de hulp. Wanneer jullie bij mij

terecht komen kan dit al gaan over iets kleins.
Mijn gesprekken zijn altijd in goed overleg en ik
probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij jullie
vraag zodat we samen kunnen kijken hoe het
weer de goede kant op gaat. Vraag je je af of ik
iets voor jullie kan betekenen? Schroom niet om
contact te zoeken, dan bekijken we dit samen.
Op dit moment zal mijn vaste inloopspreekuur
komen te vervallen i.v.m corona maatregelen.
Maar U kunt alsnog bij mij terecht.
Heeft U behoefte aan tips, advies of een luisterend oor of merkt u dat uw kind wel wat hulp kan
gebruiken, dan kunt u telefonisch contact met
mij opnemen. We kunnen dan afstemmen in een
face to face gesprek op school op afspraak of bij
U thuis. Het kan natuurlijk ook telefonisch. Mijn
contactgegevens staan onderaan. Wanneer ik u
niet verder kan helpen, kijken we samen waar u
terecht kan.
Succes en wie weet spreken we elkaar!
Groetjes,
Myra Timmerman
sms
0651924575
mail
m.timmerman@spirit.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Team:
Directeur:		

Albert Koele		

Interne begeleiding: Carmen Hermsen		

directie@waterlandschool.nl
ib@waterlandschool.nl

Leerkrachten:
Marianne Coné		
mcone@waterlandschool.nl
		Mirella Driesenaar		mdriesenaar@waterlandschool.nl
		
Astrid de Goede		
adgoedenielsen@waterlandschool.nl
		Nicole Hoogendijk		nhoogendijk@waterlandschool.nl
		Rick Janssen		rjanssen@waterlandschool.nl
		
Sanya van Loghem		
svloghem@waterlandschool.nl
		Els Noor			enoor@waterlandschool.nl
		
Fanina van Nuffelen		
fvnuffelen@waterlandschool.nl
		Nienke Schreuder		nschreuder@waterlandschool.nl
		
Keyvan Shahriari Zavare
kzavare@waterlandschool.nl
		Annabel Somers		asomers@waterlandschool.nl
		Hella Toet			htoet@waterlandschool.nl
		
Monique van Zurk		
mvzurk@waterlandschool.nl
Gymleerkracht:
Remedial Teacher:
Onderwijsassistent:
Euritmie:		
Administratie:
Conciërge:

Carmen Hermsen		
Wendy Feenstra		
Ramona van Hese		
Katinka Tukker
Karen Meijer		
Miranda Post

ib@waterlandschool.nl
wfeenstra@waterlandschool.nl
rvhese@waterlandschool.nl
administratie@waterlandschool.nl

Bestuur:
Stichting Vrijescholen Ithaka bestaat uit meerdere Vrijescholen, namelijk in Alkmaar, Bergen, Haarlem,
Hillegom, Hoorn, Oudorp, Purmerend, Zaandam en Castricum
Ithaka postadres:
Postbus 92, 2050 AB Overveen
Telefoonnummer: 023-5272550
Email: secretariaat@vsithaka.nl
Website: www.vsithaka.nl
Bezoekadres: Wouwermanstraat 49 a
2023 XD Haarlem
Medezeggenschapraad:
Email: mr@waterlandschool.nl

Waterlandschool
Reigersbek 2
1441 SZ Purmerend
0299 421 672
info@waterlandschool.nl
www.waterlandschool.nl
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