Nieuwsbrief
Vanuit de directie
Wat je vandaag moet doen,
moet je doen zoals je morgen denkt
dat je het had moeten doen.....
Toon Hermans
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Agenda
- 21 maart: Kangoeroewedstrijd plusklas
- 22 maart: Opschoondag
- 27 maart: Bomenplantdag
voor groep 7
- 29 maart: Creamiddag PZ
- 3 april: Creamiddag O
- 16 en 17 april: IEP Eindtoets groep 8
- 19 april: Start meivakantie
t/m 3 mei

Van de directie
Vanaf gisteren wordt mijn directiestoel op de Peter Zuidlaan vier weken ingenomen door een collega:
Freke Rijpma uit Putten. In een vorige nieuwsbrief heb ik al meer verteld
over dit ‘ruilproject’ Ik trek me terug
op de Oranjelaan en houd me bezig
met grotere dossiers zoals de nieuwbouw en de nieuwe formatie. Voor
lopende zaken verwijs ik u naar
Freke maar heeft u mij dringend nodig dan kunt u mij op de Oranjelaan
bellen of opzoeken. Op vrijdag werkt
Freke niet en zal ik rondlopen op de
PZ. Hieronder stelt mijn collega zich
aan u voor:
Beste ouders,
Met veel plezier stel ik me
aan u voor.
Mijn naam is
Freke Rijpma.
Vanaf dinsdag
19 maart kunt
u mij 4 weken
rond zien lopen in de school. Ik mag
meedoen met het uitwisselingsproject van WVS “jouw school, mijn
school”. Het doel van deze uitwisseling is opnieuw te leren kijken naar
en handelen in een (on)bekende situatie, waardoor je altijd in staat
bent de school te bieden wat nodig
is. Het is een kans voor mij om mij
in de praktijk verder te professionaliseren en een kans voor de school
om van een ´critical friend´ advies
te krijgen.
Het is spannend, maar ik heb er reu-
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ze veel zin in om de school, het team,
de kinderen en de ouders te leren
kennen. Sinds 2003 ben ik directeur
van een basisschool. Ik ervaar het als
een prachtig beroep en ga elke dag
met veel plezier naar school.
Ik woon in het midden van het land in
een verbouwde woonboerderij, samen
met mijn man Gert. We hebben wat
schapen, kippen, een hond en poezen. In mijn vrije tijd is het goed toeven op deze plek.
Op dit moment zijn we in afwachting
van de eerste lammetjes. Ik heb drie
volwassen kinderen en twee kleinkinderen. Zo af en toe passen we op de
kleinkinderen en dat zijn heerlijke momenten.
Nieuwe kinderen graag aanmelden!
We zijn begonnen met de formatie
voor het volgend schooljaar. Daarbij is
het voor ons heel belangrijk te weten
hoeveel kinderen er in het schooljaar
2019-2020 gaan instromen. Gaan we
met twee kleutergroepen werken of
toch (halverwege) met drie?! Als er
thuis nog een kind is dat volgend
schooljaar vier wordt, meld het z.s.m.
aan want wij weten niet wat er bij u
nog allemaal thuis loopt. Ook als er in
uw omgeving kinderen zijn die nog
niet zijn aangemeld, attendeer ze dan
op deze regels. Inschrijfformulieren
worden altijd pas verstrekt na een intakegesprek, behalve als het om een
broertje of zusje gaat.
Personeel
Als het goed is gaat bij Anneke Evers
deze week het gips er af en kan ze
haar werk weer oppakken. Hierbij ook
onze dank aan Ilse Luxemburg voor
de goede assistentie in de afgelopen
weken! Super!
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Vervolg directie
Voor u gelezen
Op 21 maart is het de Nationale Dag van de Leerplicht. Accent ligt in Waddinxveen vooral op het voorrecht
dat we mogen leren. Hoe bijzonder is het dat wij een overheid hebben die niet wil dat iemand zonder diploma het onderwijs verlaat. Iedereen moet een startbekwaamheid krijgen om te kunnen werken. Er zijn
nogal wat landen en culturen waar dat recht niet vanzelf spreekt, vanwege oorlog, cultuur of armoede.
Pas sprak ik een moeder van een ‘zorgkind’ die me vertelde hoe blij ze was dat de wieg van haar kind in
Nederland staat! Zoveel voorzieningen en mogelijkheden!! Zeker een reden om dankbaar te zijn..... Op
wereldschaal zijn wij een grote uitzondering.
De gemeente heeft ons uitgedaagd om foto’s van dat leerrecht te maken. De beste foto’s worden opgehangen in het gemeentehuis.
MR zoekt nog steeds een voorzitter
Nog steeds zoeken we een goede voorzitter. U mag ons ook tippen als u iemand anders zeer geschikt
acht. Wij vinden het heel belangrijk als de voorzitter een ouder is en niet een personeelslid. Kortom, in
deze tijd van verkiezingen ligt hier een mooi begin van een veelbelovende carrière......het is werk dat prima in de avonduren kan en u kunt echt meebepalen hoe we school willen zijn.
Koffiedrinken met ouders
De afgelopen keer heb ik met een klein groepje ouders een mooi gesprek
gehad over hoe wij de opbrengsten van de school in kaart brengen en hoe
we daarop sturen. Unaniem werd aangegeven dat dit ook een mooi onderwerp voor een ouderavond is. Dat gaan we volgend jaar zeker doen!
Opschoondag
Aanstaande zaterdag is het landelijke opschoondag. Vrijdag gaan wij er als school al mee aan de slag
doordat we de buurt van de school schoonmaken. Zorg voor het klimaat begint dicht bij huis of school!
Met vriendelijke groet,
Freke Rijpma en Bert Wiltink

Vreedzame school
Op dit moment zijn de meeste groepen bezig met het afronden van blok 4 “We hebben hart voor elkaar”. In dit blok hebben de kinderen geleerd over gevoelens van zichzelf en het inleven in gevoelens van een ander. In veel groepen is er ook een gevoelsmeter gemaakt waarbij de kinderen aan kunnen geven met wat voor gevoel ze die dag
op school zijn gekomen. Wanneer kinderen met een negatief gevoel op school komen
kan de leerkracht een gesprekje hebben. In de bovenbouw zijn de lessen ook gericht
op grenzen aangeven.
Na blok 4 volgt er weer een groepsvergadering en een lentekriebel les. De groepsvergaderingen worden deze keer geobserveerd door iemand van Vreedzame school om mee te kijken wat we
hier nog aan kunnen verbeteren. De onderwerpen voor de groepsvergaderingen worden aangedragen
door de kinderen of de leerkracht.
In blok 5 is het thema “We dragen allemaal een steentje bij”. Hierin leren de kinderen dat we met elkaar
verantwoordelijk zijn voor de school en voor elkaar. Ze leren meedenken over onderwerpen in de klas. In
groep 8 wordt ingezoomd op de democratie.
De mediatoren zijn ondertussen 3 maanden aan het “werk”. Ze raken steeds meer gewend aan het voeren van gesprekken met schoolgenoten. Het blijft altijd een mooi gezicht als we de kinderen bezig zien op
de mediatieplek.
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Wandelen voor water!
Vandaag hebben alle kinderen mee gedaan aan de goede doelen actie 'Wandelen voor water'. Alle kinderen hadden 10% van hun lichaamsgewicht in de vorm van liters water in hun rugzak. Een symbolisch
gebaar voor de kinderen in de ontwikkelingslanden die minimaal zes kilometer moeten lopen naar een
waterput met schoon drinkwater. Er werden verschillende afstanden en routes gelopen. Groep 6,7 en 8
zelfs zes kilometer! Het bedrag wat er tot nu toe is opgehaald door de hele school is het fantastische
bedrag van 5029,11 euro!!! Hiermee kunnen we al 753 kinderen helpen. Hier zijn we trots op.
Morgen kan er nog een verdwaald sponsorformulier ingeleverd worden. Vrijdag wordt het definitieve bedrag wat is opgehaald bekend gemaakt. Dit kunt u vrijdagmiddag op de posters zien bij de ingang van
de deuren op beide scholen.

Kom in de kas
De Nederlandse glastuinbouw is werelds! Van oorsprong tot afzet, van import tot export, en van wereldse tradities tot wereldse gerechten. Nederlandse kinderen groeien op met Hollandse kropsla uit de kas
en Italiaanse kinderen met heerlijke, sappige tomaten in de pasta. Russische kinderen geven hun meester en juf op de eerste schooldag een bloem en in Japan staat een gele chrysant symbool voor de zon en
het licht.
Deze wereldse belevingen kun je allemaal ontdekken en ervaren
tijdens Kom in de Kas, het leukste, lekkerste en leerzaamste uitje
voor jong en oud. Op zaterdag 6 april openen gastvrije tuinders
o.a. in Moerkapelle de deuren van hun kassen. Van 10.00 tot
17.00uur kan iedereen komen kijken hoe alles groeit en bloeit
achter het glas van de kas.
Meer informatie vindt u op de website:
https://www.komindekas.nl/
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Creamiddag Peter Zuidlaan
Op vrijdag 29 maart a.s. zal er een creamiddag zijn op de PZ voor de groepen 1 t/m 8.
We hebben op dit moment nog niet genoeg hulp. Ouders, opa’s en oma’s, oudere broers en zussen …
iedereen is welkom om te komen helpen. De middag begint om 12.10 uur met het klaarzetten van de
materialen. Daarna start de creamiddag en eindigt om 14.00 uur.
Komt u er samen met ons een gezellige creatieve middag van maken?
U kunt zich opgeven via de mail bij juf Jacqueline Klaasse ( jklaasse@spco-lev.nl )
De volgende materialen hebben we nodig:
-keukenrollen
-grote olvarit potjes met deksel
U kunt de materialen inleveren bij juf Jacqueline groep 1/2a

Creamiddag Oranjelaan
Creamiddag op de Oranjelaan is op woensdag 3 april aanstaande voor de groepen 3, 4 , 5, 7 en 8.
We gaan i.v.m. de verhuizing materialen gebruiken die nog in het magazijn liggen.
Twee voordelen; het ruimt op en we kunnen er wat leuks van maken.
We willen u vragen om ons op deze dag te helpen. Ouders, opa’s en oma’s, oudere broers
en zussen … iedereen is welkom om te komen helpen. De middag begint om
12.10 uur met het klaarzetten van de materialen. Daarna start de creamiddag
en eindigt om 14.00 uur.
Komt u er samen met ons een gezellige creatieve middag van maken?
U kunt zich opgeven via de mail bij juf Taroena (tvanveelen@spco-lev.nl)

Oranjelaan 3 - tel. 616894
2741EP Waddinxveen
Peter Zuidlaan 5 - tel. 614055
2742 XE Waddinxveen

Leren en vertrouwen

Bezoek ons op het web
www.kw-a.nl
Of volg ons op facebook

