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Nieuwsbrief 3: 15 oktober 2018
Agenda
18 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober
14 november

8.30 uur: Ouderbijeenkomst groep 1/2, thema ‘herfst’
Herfstvakantie
Studiedag, alle leerlingen vrij
Start schoolfruitprogramma

Beste ouders, verzorgers,
Nog één week school en dan is het herfstvakantie. De afgelopen weken is er hard gewerkt in de
groepen. We hebben met de groepen 5 t/m 8 een creatieve vrijdagmiddag gehad en vorige week is
de Kinderboekenweek afgesloten met spelletjes en een speurtocht. Wat was het leuk om te zien hoe
kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerkten! Ook na de herfstvakantie gaan we met
elkaar weer veel nieuwe dingen leren en leuke activiteiten ondernemen!
Wij wensen u alvast een fijne vakantie volgende week en hopen elkaar op dinsdag 30 oktober weer
terug te zien. (Maandag 29 oktober heeft het team een studiedag).
Schoolfruit
Vanaf 14 november doen wij weer mee met het schoolfruitprogramma.
De kinderen krijgen gratis op drie vaste dagen in de week gedurende 20 weken een portie groenten
of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Dit groente en fruit
wordt gefinancierd door de Europese Unie en Schoolfruit.
Onze drie vaste groente- en fruitdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft u
dus geen pauzehap mee te geven.
Op de deur zullen wij per week aangeven wat er aangeboden wordt op welke dag. Mocht uw kind dit
echt niet lusten of het groente of fruit om een andere reden niet kunnen eten, wilt u dan zelf een
stuk groente of fruit meegeven naar school?
Contactpersoon
Ondanks alle goede bedoelingen kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets dat met de
school te maken heeft. Waar veel gebeurt, kunnen kleine of grote conflicten ontstaan. Wij hopen
samen met u hier goed mee om te gaan.
Het is belangrijk om op tijd met de leerkracht van uw kind over uw onvrede te praten. Het is nog
wel eens verhelderend om het probleem van verschillende kanten te bekijken. Als u er met de
leerkracht niet uitkomt, kunt u een afspraak met de directeur maken. Het werkt vaak prettiger als

u dit ook bij de leerkracht meldt. In overleg met de directeur kan er gekeken worden of er een
oplossing te vinden is. Als die oplossing niet te vinden is, kunt u het volgende doen:
U gaat naar de contactpersoon van de school en legt het probleem aan haar voor.
Angela Hilhorst (moeder van Noéla uit groep 6 ) heeft deze taak op zich genomen. Ook kunt u haar
mailen: angelahilhorst@gmail.com
Zij kan u verder helpen op schoolniveau of u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de
Stichting.
Hulp gevraagd
Wij zoeken iemand die onze schoolwas wil doen. U krijgt hiervoor een vergoeding.
Ook zoeken wij iemand die samen met de moeder van Batu uit groep 5 de luizencontroles wil
doen.
Uitnodiging ouders groep 1/2
Aanstaande donderdag 18 oktober zijn alle ouders van groep 1/2 weer welkom bij de
ouderbijeenkomst. Het thema is deze keer ‘herfst’. U hoort wat er in de klas gebeurt zodat u hier
thuis met uw kind over kunt praten.
Jaarverslag St. PCBO Baarn-Soest
Via onderstaande link komt u bij het jaarverslag 2017 van onze stichting PCBO Baarn-Soest. Ook vindt
u daar alle informatie over onze stichting. Visie, missie, plannen voor komende jaren en dergelijke.
http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017
De voorleesExpress
Er zijn weer plekken vrij bij de voorleesExpress. De voorleesExpress duurt 20 weken. Een vrijwilliger
komt dan wekelijks bij jullie thuis om voor te lezen en te oefenen met taal. Ouders doen mee en jullie
leren hoe jullie je kind(eren) nog meer kunt ondersteunen in hun taalontwikkeling.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij Nanneke Reniers.
Even voorstellen
Beste lezers,
Ik zal me even voorstellen, ik ben Jarvin, 23 jaar oud en woonachtig in Soest.
Voor mijn stage van de pabo (Marnix Academie) loop ik tot februari stage in
groep 1/2 bij juf Marleen. Ik kijk erg uit naar mijn tijd op de Waterinkschool en
de samenwerking met het team. Mochten er vragen zijn, kunt u mij altijd
aanspreken in de klas.
Met vriendelijke groet,
Jarvin de Raaff
Hoi, ik ben Sila Tekin. Ik ben 16 jaar oud. Ik loop stage in groep 5 bij juf Benthe. Ik
kom een jaar lang stage lopen. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het ROC
Midden Nederland. Ik ben er elke woensdag en vanaf februari ook op de
donderdag. Het is erg leerzaam en gezellig op de
Waterinkschool.
Ik ben Santana van der Molen. Ik ben 22 jaar en woon in Soest. Ik ben derdejaars
PABO student op de Marnix Academie in Utrecht. Ik zal het hele schooljaar in groep
4 stage lopen. Ik ben er op woensdag en donderdag. Soms zal ik er een hele week
zijn. Ik heb erg veel zin in dit jaar!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Robin Braaksma. Het komende half jaar loop ik stage in groep 6/7
op dinsdag. Verder loop ik in week 42 en week 49 een hele week stage in deze
groep. Na dit half jaar ga ik naar een andere groep. Ik heb voor het onderwijs
gekozen omdat ik het een voorrecht vind om leerlingen te zien groeien en een
vertrouwensrelatie met hen aan te gaan.
Ik ben 20 jaar oud en zit op dit moment in het tweede jaar van de Pabo aan de
Marnix Academie. Ik vind het heerlijk om in mijn vrije tijd te wandelen, fietsen of
hardlopen. Daarnaast ben ik net op kamers gaan wonen in Amersfoort.
Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging!
Graag tot ziens.
Mijn naam is Jelle Honing en ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit Bunschoten - Spakenburg,
waar ik al mijn hele leven met veel plezier woon. Op de Waterinkschool zal ik gymles
gaan geven aan de groepen 4, 5, 6/7 en 8. Wij zijn het jaar al heel leuk begonnen en
ik heb het erg naar mijn zin met de groepen. Samen gaan we er een leuk jaar van
maken.
Groet, Jelle Honing
Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Als MR denken we graag mee met het bestuur van school. De MR kan ook invloed uitoefenen op
beslissingen over het beleid van school en heeft de mogelijkheid om advies te geven over allerlei
zaken. Ook zijn er diverse regels waaraan we ons moeten houden. Eén daarvan is het
verantwoording afleggen van de uitgevoerde werkzaamheden in het vorige schooljaar. Dit staat in
het jaarverslag dat is meegestuurd met deze nieuwsbrief.
In de MR zitten twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding).
We stellen ons aan u voor:
Dick Vos
Meester Dick, groep 6/7, zit al geruime tijd als constante factor in de MR vanuit de
personeelsgeleding.
Melissa Jansen
Ik, juf Melissa, ben sinds dit jaar lid van de MR vanuit de personeelsgeleding. Met juf Hester geef ik
les aan groep 4. Daarnaast werk ik ook als onderwijskundig adviseur/onderwijskundige. Samen met
de andere leden van de MR hoop ik het onderwijs op de Waterink nog beter te maken.
Menno Brouwer
Al ongeveer een jaar zit ik in de MR vanuit de oudergeleding. Mijn jongste zoon
Ruben zit in groep 5 en de oudste twee kinderen zitten inmiddels op het
vervolgonderwijs. Ik ben 44 jaar en werk in het dagelijks leven in de verzekeringen.
Carine Wolfkamp
Sinds ongeveer een jaar ben ik lid en voorzitter van de MR
vanuit de oudergeleding. Ik heb vier kinderen. Jaike zit in
groep 2, Tobian in groep 4, Runar in groep 5 en Perrin in groep 8. Ik ben 39
jaar en werk op de ICT-afdeling van een ziekenhuis.
Als u vragen of opmerkingen heeft, spreek ons dan aan op het schoolplein, of
stuur een e-mail naar mr@waterinkschool.nl.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over ‘Kies’ voor kinderen die een scheiding meemaken of
hebben meegemaakt.
En over ‘Make music Kids’: een project dat start na de herfstvakantie in de Plantage. Kinderen
kunnen samen zingen, dansen en kennismaken met verschillende instrumenten. Deelname is gratis.
Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn de volgende kinderen jarig:
Max, Hazel, Jason, Xander, Josia, Nisa, Eliana, Mikhaila, Perrin.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Met vriendelijke groet, namens het team, Els Hordijk

