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Inleiding 
 

 

Agenda 

 
We tellen de weken af, na deze nog twee te gaan. 
Klas 6 heeft net het St. Jansfeest achter de rug of 
een nieuw hoogtepunt voor zesdeklassers kondigt 
zich aan: schoolkamp. Dit keer in Haarlem. Behalve 
een terugblik op een prachtige en vooral 
vreugdevolle Sint-Jan viering, kijken we vooruit 
naar het volgende, en tevens laatste, jaarfeest in 
dit schooljaar: Keti Koti, dat letterlijk vertaald 
’verbroken ketenen’ betekent. Het staat symbool 
voor vrijheid, je eigen levenspad kunnen gaan. 
Gelet op de dreiging vanuit het oosten en de 
nieuwe wereldorde die zich aandient, reden te 
meer om ons te realiseren hoe bijzonder onze 
westerse levenswijze is, maar ook dat hierover 
bittere geschiedenislessen geleerd moeten kunnen 
worden. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. 
Verder maken we bekend wie de opvolger van 
Carmen wordt in de functie van intern begeleider. 
Tijdens de algemene ouderavond presenteerde de 
MR het thema ouderbijdrage. U treft de link aan 
die u naar de PowerPoint leidt. Dit en meer leest u 
hieronder. Veel lees- en/of kijkplezier. 

 

Vrijdag 1 juli Keti Koti 

Maandag 4 t/m donderdag 
7 juli 

Schoolkamp klas 6 te Haarlem  

Donderdag 7 juli Presentatie gemeente mogelijkheden nieuwbouw 

Woensdag 13 juli Eindtoneelstuk klas 6 

Donderdag 14 juli Afscheid klas 6 in de Kuil 

Vrijdag 15 juli Laatste schooldag 
 

Weekspreuk: twaalfde week, 27 juni – 3 juli 
   
De wereldschoonheid in haar glans  
dwingt mij om uit mijn zielediepten  
de goddelijke levenskrachten te ontvouwen 
voor een wijde vlucht;  
mijzelf achter te laten  
en vol vertrouwen mij te zoeken  
in licht en warmte van de wereld.  
 

Sint Jan viering 
  Waar zo lang naar uitgekeken werd, vond  
afgelopen vrijdag 24 juni plaats: St. Jan. 
Vanwege de weersverwachting niet in 
Middelie maar op het plein. Na een kleine 
inzegening van boven kwam de zon tevoorschijn. Samen met ieder geweldige bijdrage is het een 
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prachtig feest geworden. Bij de opening 
werd stilgestaan bij de betekenis ervan. 
Midzomernacht is het keerpunt van het 
licht, de zomerzonnewende. Zo’n keerpunt 
ervaren ook onze zesdeklassers als ze de 
periode van het basisonderwijs afsluiten en 
de sprong maken naar een nieuwe fase in 
hun leven, op een andere school. Het 
springen over het vuur vormt een mooi 
ritueel om de ene af te sluiten, de andere 
vol hoop en goede moed te beginnen. St. 
Jan is voor ons een vrolijk en uitbundig 
feest, een feest van samenzijn. Het gaat 
over de intuïtieve mens, harmonie in de 
wereld om ons heen en die tussen mensen 
onderling. Uitbundig, vrolijk, feestelijk, 
gezellig, woorden zijn lastig te vinden voor 
een sfeerbeeld. Mogelijk helpen de foto’s in 
deze nieuwsbrief om de herinnering en de 
gevoelens die we hebben ervaren in 
herinnering te brengen. 
 
Dankwoord 
Ieders bijdrage was onovertroffen. Eén 
ervan pikken we eruit, want daar houdt ze 
niet van. We danken Anouk voor haar 
immer tomeloze inzet in alle jaren om de 

jaarfeesten tot dit niveau te tillen. Heel veel dank Anouk.  
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Keti Koti vrijdag 1 juli  
 

Op vrijdag 1 juli aanstaande 
wordt er binnen de 
Waterlandschool weer aandacht 
besteed aan Keti Koti. Tijdens Keti 
Koti wordt de vrijheid gevierd en 
de afschaffing van de slavernij in 
1863 herdacht. Steeds meer 
Nederlandse steden omarmen het 
feest en er gaan stemmen op om 
van Keti Koti een nationale 
feestdag te maken. Vorig jaar was 
de Waterlandschool de eerste 
school in Purmerend die aandacht 
besteedde aan deze belangrijke viering van de vrijheid voor iedereen. We zijn daarmee een 
voorbeeld geweest voor andere scholen en instellingen. Daar zijn we trots op. Dit jaar zetten we 
de traditie voort.  
In iedere klas wordt aandacht besteed aan de herdenking en feestdag op een manier die passend 
is bij het niveau van de kinderen. Iedere leerkracht zal op een eigen manier invulling geven aan 
het thema vrijheid; in liedjes, spelletjes en verhalen. Als de kinderen dat willen kunnen ze in het 
wit komen, eventueel gecombineerd met een aantal felle kleuren. 
Meer informatie over Keti Koti vind je op de website van het Tropenmuseum met lesmateriaal 
voor in de klas en thuis: www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-

http://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest
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thuis/feest. 
 
Opvolgster van Carmen als IB-er 

  De Benoemingsadviescommissie heeft mw. Els Noor voorgedragen als opvolger van Carmen 
Hermsen in de functie van Intern Begeleider. Els was reeds werkzaam op de Waterlandschool 
maar maakt een come back in deze functie. We heten haar opnieuw van harte welkom en 
feliciteren haar met deze benoeming.  
 
Presentatie ouderbijdrage door de MR 

Jenny en Bo van de MR verzorgden tijdens de druk bezochte algemene ouderavond afgelopen 
donderdag een heldere presentatie over wat de MR allemaal doet. Duidelijk is geworden dat dit 
behoorlijk omvattend is, belangrijk bovendien. Jenny stond ook stil bij het belang van de 
ouderbijdrage. Het gaat om een vrijwillige maar niet vrijblijvende bijdrage, stelde ze. Aan de hand 
van een grafiek over de inkomsten in de afgelopen jaren werd de dalende trend zichtbaar 
gemaakt. De Rijksbekostiging is niet bedoeld om het eigen karakter van de Vrijeschool te kunnen 
financieren. Daarom zijn andere geldbronnen nodig, bijv. de ouderbijdrage. De presentatie, daarin 
de boodschap om een bijdrage te willen leveren, leest u door te klikken op de volgende link: 

20220622 MR_ouderavond 22 juni 2022 versie 1 (waterlandschool.nl) 
 
Lekker bewegen in de laatste week van de zomervakantie (Spurd) 
 

  De kinderen in Purmerend en Beemster hoeven zich tijdens de zes weken zomervakantie niet te 

vervelen! Wij organiseren namelijk weer PurVak! 

Op verschillende locaties in Purmerend/Beemster is er een gratis toegankelijk sport- en 

spelaanbod. De eerste 5 weken worden de activiteiten in de buitenlucht georganiseerd. De 

laatste week van de zomervakantie is er weer PurVak in de verschillende binnensportzalen. Kijk 

voor meer informatie op PurVak.nl.  

Zie verder in de bijlage hieronder, 

 

Een fijne week! 

 
Team VS Waterlandschool 

http://www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/lesmateriaal-voor-de-klas-thuis/feest
https://www.waterlandschool.nl/documenten/20220622_MR_ouderavond_22_juni_2022_versie_1.pdf
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Bijlage PurVak! 
 
Vervelen is niet nodig tijdens de zomervakantie! Spurd organiseert namelijk weer PurVak! Op 
verschillende locaties in Purmerend/Beemster is er een gratis toegankelijk sport- en spelaanbod. De 
eerste 5 weken worden de activiteiten in de buitenlucht georganiseerd. De laatste week van de 
zomervakantie is er weer PurVak in de verschillende binnensportzalen. Kijk voor meer informatie op 
urVak.nl  


