Nieuws van de maand: november 2019

Kalender:
5 december: Sinterklaasfeest op de Watergeus – leerlingen om 12:30uur uit
20 december: Kerstontbijt - leerlingen 12:30uur uit
21 december t/m 5 januari: Kerstvakantie
Onderwerpen
• Studiedag
• Afscheid Kitty
• Sinterklaas
• Wijziging kerstviering
• Schoolfruit
Studiemiddag 20 november en studiedag 28 november
Afgelopen maand hebben wij twee studiemomenten gehad op de Watergeus met het
team.
20 november hadden we na schooltijd een studiemiddag. Deze dag stond in het
teken van pedagogisch tact. Onderdeel van ons verbetertraject is het verbeteren van
de veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Dit doen we in samenwerking
met centrum van pedagogisch tact. Tijdens de studiedagen van pedagogisch tact
ontwikkelen we ons als team steeds sterker om een goede pedagogische basis te
leggen op school.
Donderdag 28 november waren alle leerlingen vrij vanwege een studiedag. Deze dag
zijn we bezig geweest met de ontwikkelingsperspectieven. Alle leerlingen bij ons op
school hebben een ontwikkelingsperspectief. In dit perspectief staan de
onderwijsbehoeften van een leerling en zijn/haar leerroute op de verschillende
vakken. We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van de documenten op orde zijn en
we uw zoon/dochter goed in kaart brengen. De perspectieven worden ook met de
ouders besproken tijdens de oudergesprekken. We vinden uw inbreng waardevol en
nemen die graag mee in de plannen.
Afscheid Kitty
Onze Kitty gaat ons verlaten! Kitty is de ziel van de Watergeus. Alles wat er speelt en
heeft gespeeld weet Kitty. U heeft haar vast al eens aan de telefoon gehad of bij haar
binnen gelopen toen u vragen had. Kitty staat voor iedereen klaar! Toch heeft ze

besloten om te stoppen met werken op de Watergeus. Zij zal er nog tot de
kerstvakantie zijn! Dus kom haar nog even gedag zeggen voor dat we de feestdagen
in gaan!
Er is ook al reeds een vervanger voor Kitty. Haar naam is José. Vanaf 9 december
zal zij al meelopen met Kitty voor de overdracht en vanaf januari zal zij de taken van
Kitty volledig overnemen.
Schoolfruit
Net zoals vorig jaar doen we weer mee met schoolfruit. Elke week krijgen wij fruit
voor de hele school, voor drie dagen. Op woensdag, donderdag en vrijdag is er
schoolfruit aanwezig voor de leerlingen.
Sinterklaas
5 december vieren we Sinterklaas. De oudere leerlingen maken surprises en in de
jongere groepen zal sinterklaas langs komen met zijn pieten en is er natuurlijk voor
iedereen een cadeautje.
‘s Morgens zal Sinterklaas aankomen op school. Altijd leuk als ouders en
broertjes/zusjes dan even blijven kijken en meezingen natuurlijk!
Wijziging kerstviering
In de jaarkalender staat vermeld dat we op woensdag 18 december in de avond
kerstdiner vieren. Vanwege de onrustige tijden, de minimale bezetting en de
werkdruk voor de collega’s hebben we besloten om de kerstviering dit jaar anders
vorm te geven. In plaats van een kerstdiner zullen we vrijdag 20 december een
kerstontbijt doen. Hierom beginnen we een half uurtje later (9:00uur) en vragen we
iedereen wat lekkers mee te nemen. Er wordt voor intekenlijsten gezorgd via
SchoolWapps dus hier hoort u snel meer over.
Op 20 december zijn de leerlingen om 12:30uur uit.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van De Watergeus
Loes Ahles

