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Afstemmingsgesprekken
Studiedag (alle kinderen vrij)

Beste ouders, verzorgers,
Vorige week maandag is het nieuwe schooljaar weer gestart met een gezellige inloop met koffie en
thee. Fijn dat we elkaar allemaal weer konden begroeten!
We hebben er zin in om er met elkaar weer een goed schooljaar van te maken!
In de laatste vakantieweek hebben wij met het team al vergaderd op school. We hebben de
afspraken en regels besproken en hier en daar een aanpassing gedaan. U leest hierover in deze
nieuwsbrief.
Ons team is dit jaar uitgebreid met twee nieuwe leerkrachten. Hieronder stellen zij zich aan u voor:
Dag allemaal,
Mijn naam is Anne Veenstra en ik ben één van de nieuwe leerkrachten op de
Waterink. Ik ben 46, getrouwd met Esther en samen hebben we drie kinderen;
Teun, Jet en Piet. Ik woon in Baarn en werk al bijna 20 jaar in het onderwijs. De
afgelopen 9 jaar was dat op de Amalia Astroschool in Baarn als
groepsleerkracht. Op de Waterink ga ik geen vaste groep draaien, maar allerlei
ondersteunende taken voor de collega’s verrichten. Ook is het de bedoeling om
op termijn de vakken muziek en techniek op de kaart te gaan zetten.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe baan binnen het onderwijs! Echt een nieuwe
uitdaging in een voor mij ook heel nieuwe en andere omgeving dan ik gewend
was. De komende tijd gebruik ik om ingeburgerd te
raken op de Waterink. Ik hoop u en jullie allemaal snel te leren kennen!
Tot ziens!
Mijn naam is Rom de Hek en ik ben de nieuwe leerkracht van groep 8.
Vorig jaar werkte ik nog op de Gaspard de Coligny (ook binnen de stichting
PCBO Baarn-Soest) in Baarn. Na 14 jaar in verschillende groepen vind ik het
leuk om op de Waterink te gaan werken.
Ik heb er erg veel zin in om samen met de kinderen van groep 8 er een mooi
jaar van te maken.

Ik woon in Amersfoort Noord, ben getrouwd met Albertha en heb 3 zoons: Job (18), Rens (16) en
Bram (13). Alle drie zitten ze op voetbal en daarom zul je mij op zaterdag ook veel langs de
voetbalvelden zien.
Verder houd ik van reizen en fiets af en toe een rondje Amersfoort-Soest.
Groeten Rom
Continurooster
Ook dit jaar werken we met het continurooster. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er twee
ouders nodig die samen met leerkrachten toezicht houden in de pauze (pleinwacht). Op vrijdag is er
één ouder nodig. Op het informatiebord in de gang hangt het rooster waarop u zich kunt inschrijven
om ook een keer pleinwacht te lopen.
Fijn dat er al een aantal ouders zich voor vaste dagen heeft opgegeven! Maar….er blijven nog
steeds open plekken die ook opgevuld moeten worden. U zult begrijpen dat dit belangrijk is voor
de veiligheid van al onze leerlingen. Zonder uw hulp kunnen wij geen continurooster draaien, dus
schrijf u in!
Verkeersveiligheid en parkeerbeleid
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van uw kind(eren).
De Ereprijsstraat is een doodlopende straat waardoor auto’s altijd moeten keren voor de school om
weer te vertrekken. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op.
We verzoeken u om niet de Ereprijsstraat in te rijden maar te parkeren aan het begin van de straat of
op de parkeerplaatsen bij de Lidl/Albert Heijn. Niet alleen de veiligheid komt hiermee ten goede, ook
de buurtbewoners vinden dat prettiger omdat de ruimte die er is, zeer beperkt is.
Graag willen we zorgen voor een veilige leefomgeving voor ons allen!
Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis,
maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan
te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een
lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit
een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de
melk.
Inloop
Als school vinden wij het belangrijk om goede contacten met u als ouders te hebben en vinden we
het prettig u ‘s morgens te zien. Het is ook fijn dat u ons op de hoogte houdt hoe het met uw kind
gaat. De leerkracht staat ‘s morgens in de deuropening van de klas dus mocht u een korte
mededeling hebben, kunt u dat dan doorgeven. Vanaf groep 3 willen we wel graag dat de kinderen
alleen de klas inkomen. Ze kunnen dan rustig aan hun werk beginnen en het bevordert de
zelfstandigheid.
Afstemmingsgesprekken
Op 6 en 11 september zijn de afstemmingsgesprekken op school. Deze zijn verplicht voor iedereen.
U heeft hier een aparte brief over gekregen, waarop staat wanneer en hoe laat u met uw kind
verwacht wordt. Denkt u eraan de vragen op de achterkant van de brief van tevoren in te vullen?
Gevonden voorwerpen
Er liggen weer heel veel gevonden voorwerpen. Wilt u voor 12 september kijken of er iets van uw
kind tussen zit? Na deze datum zoeken wij er anders een bestemming voor.

Jeugdfonds voor sport en cultuur
Wil uw kind op een sport of misschien wel een muziekinstrument leren bespelen maar heeft u
geen idee waar u het geld vandaan moet halen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur u
helpen.
Dit fonds kan mee betalen aan het lesgeld, de contributie en/of sportattributen voor kinderen en
jongeren uit gezinnen waar thuis weinig geld is.
U kunt zelf geen aanvraag voor dit fonds doen. Dat kan wel via onze school. Juf Nanneke is
intermediair en kan uw aanvraag doen. Dus kom gerust bij haar langs. Dan kijken we samen of u in
aanmerking komt voor het fonds.
Voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl
Bijlage van MEE Utrecht, Gooi & Vecht
MEE Utrecht, Gooi & Vecht gaat een “Brusjes-training” geven vanaf 11 september voor kinderen van
9 -12 jaar uit Soest, Soesterberg en Baarn die een broer of zus hebben met een beperking.
Deelname aan de cursus is gratis. Meer informatie kunt u vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn de volgende kinderen jarig:
Leyla, Levi, Jason, Sharon, Samia, Lisa & Liyana.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet, namens het team, Els Hordijk

