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Agenda
15 februari
19 & 21 februari
25 feb. t/m 1 maart

Rapport mee
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie

Beste ouders, verzorgers,
Hierbij de laatste nieuwsbrief die ik aan u schrijf. Zoals u weet zal ik mij na de voorjaarsvakantie weer
alleen op basisschool de Bron gaan richten. Donderdag 21 februari is mijn laatste werkdag op de
Waterinkschool. Er zal geen officieel afscheid zijn maar ik hoop velen van u die dag de hand te
kunnen schudden.
Onze directeur bestuurder Bart Sonnenberg is achter de schermen druk bezig met het zoeken naar
een geschikte vervanger. Zodra hier meer over bekend is, hoort u dat natuurlijk zo snel mogelijk.
Voor nu rest mij u te bedanken voor de afgelopen jaren. Het was voor mij een leuke en leerzame
tijd. Helaas heb ik gemerkt dat directeur zijn van twee scholen in deze tijd moeilijk te combineren
is, waardoor ik deze beslissing heb moeten nemen.
Ik wens de Waterinkschool een mooie toekomst toe!
Rapporten en gespreksavonden
Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Op dinsdag 19 februari en
donderdag 21 februari zijn de gespreksavonden hierover. Op dinsdag zullen vooral de gesprekken
plaatsvinden met gezinnen met meerdere kinderen op school. Wij verwachten alle ouders bij deze
gesprekken.
Staking
Op vrijdag 15 maart vindt er een landelijke stakingsdag plaats van leerkrachten in het basisonderwijs.
Een aantal leerkrachten maakt die dag gebruik van het stakingsrecht, het is nog niet duidelijk of wij
die dag de school open kunnen houden. Houdt u er rekening mee dat we misschien die dag gesloten
zijn. U hoort dit zodra er meer duidelijk is.
Terugblik studiedag
Op de studiedag afgelopen vrijdag hebben wij gesproken over het belang van een goede
woordenschat en goed taalonderwijs voor kinderen. Zeker als Nederlands niet hun moedertaal is.
Hoe kunnen wij ons onderwijs dan zo goed mogelijk vormgeven? Het was weer een leerzame dag
voor ons.

Nationale Voorleesdagen
Liefde voor boeken en leesplezier kun je al jong mee geven. Jonge kinderen kun je eenvoudige
boeken voorlezen en de afbeeldingen laten zien en benoemen. En ook als het kind al kan lezen, blijft
voorlezen plezierig en goed voor de ontwikkeling. Door voor te lezen, leert het kind om te gaan met
boeken en krijgt het plezier in lezen. Door prentenboeken voor te lezen, maken de kinderen kennis
met allerlei onderwerpen. Waarna u hier heel goed met uw kind over kunt doorpraten. De kinderen
leren bijvoorbeeld emoties herkennen en benoemen. Ook horen ze bijvoorbeeld veel over dieren en
de seizoenen en ze leren veel begrippen. De woordenschat van de kinderen wordt enorm vergroot
door (voor) te lezen. Dat helpt hen om op andere gebieden beter te ontwikkelen. Het taalgebruik in
een boek is moeilijker dan het taalgebruik tijdens spel. Daarnaast is voorlezen heel goed voor de
relatie tussen ouder en kind, je hebt samen een ontspannen moment. Daarom hebben wij tijdens de
Nationale Voorleesdagen extra aandacht besteed aan voorlezen op school. Wij kregen bezoek van
een pastor, een dominee en een imam. Zij vertelden eerst over hun werk en lazen daarna een stuk
voor uit een leuk boek.
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Bericht van Kies je Sport/Kies je Kunst
Via ‘Kies je Sport’ en ‘Kies je Kunst’ nodigen sportverenigingen en cultuurorganisaties uit Soest en
Soesterberg kinderen van groep 3 t/m 7 uit om voor een klein bedrag kennis te maken met
verschillende activiteiten, zoals handbal, yoga, waterpolo, circus, teken- en schilderles, musical en
nog veel meer!
Vorige week hebben de kinderen hier een flyer over mee gekregen en zij kunnen zich nu inschrijven
voor Kies je Sport en Kies je Kunst! Inschrijven kan via www.sportinsoest.nl.
Vanaf maandag 4 maart, direct na de voorjaarsvakantie, starten de activiteiten.
Bericht van Make Music Kids
We hebben in de afgelopen maanden met het muziekproject Make Music Kids ontzettend veel
muziekplezier mogen beleven met een grote groep Soester kinderen. Telkens op de
1e maandagmiddag van de maand van 16.00 – 17.15 uur in het gebouw van de Plantage aan de
Smitsweg. Make Music Kids heeft als doel om zoveel mogelijk Soester kinderen te verbinden door
samen muziek te maken, in een vrolijke en gemoedelijke sfeer.
We merken dat veel ouders het idee hebben dat Make Music Kids een lange wachtlijst heeft. Dat is
niet het geval, er kunnen zeker nieuwe kinderen mee gaan doen!
Deelname aan de Make Music Kids sessies is GRATIS, maar ouders moeten hun kind van tevoren wel
even aanmelden (heel eenvoudig) via de website www.makemusickids.nl. Zie voor meer informatie
bijgaande flyer.
Hoera voor de jarigen
De komende weken zijn Nimród, Mahinur, Ruveyda, Djanella, Nida, Taha & Elisa jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd!!!

