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Huisvesting De Waterlelie  

Afgelopen weken is hard gewerkt aan een 

uitbreiding van de huisvesting van De Waterlelie. 

Deze week is bekend geworden dat De 

Waterlelie voor een periode van 5 jaar 

lokaalruimten kan huren in een pand aan de 

Oostergosingel. Daar zijn we erg blij mee! 

De ruimte ligt aan de achterkant van het 

appartementencomplex dat op de vijver en de 

Maria Montessorischool uitkijkt.   

Als alles een beetje meezit, zouden we al met 

ingang van het nieuwe schooljaar van de ruimte 

gebruik kunnen maken. Daarmee komen op De 

Waterlelie het speellokaal en de 

personeelskamer weer voor de kinderen en 

collega’s beschikbaar en hoeft de school met het 

leerlingaantal niet te krimpen.  

Op dit moment zijn we in overleg over de vraag 

welke groepen zullen worden uitgeplaatst. 

Zodra daar meer duidelijkheid over komt wordt 

u nader geïnformeerd. 

 

 

Sportdag groepen 6, 7 en 8   

Op woensdag 3 juni organiseert de Waterlelie 

een sportdag voor de groepen 6, 7 en 8 op het 

sportcomplex van voetbalvereniging SV 

Wateringse Veld/GONA. Het adres is Guido de 

Moorstraat 35. De kinderen gaan in groepjes 

langs diverse sportieve spelletjes.   De sportdag 

duurt van 8.15 tot 12.30 uur.    

We hopen op mooi weer! 

≈≈≈ 

Studiemiddag   

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de school 

vrijdagmiddag 5 juni a.s. in verband met een 

studiemiddag gesloten.    

De lessen van de groepen 1 t/m 4 eindigen deze 

dag om 12.15 uur; de groepen 5 t/m 8 gaan 

vrijdagmiddag tot 12.30 uur door. ’s Middags zijn 

de kinderen dus vrij.   

 

 

 

Groepen 8 op schoolkamp 

Van maandag 15 juni t/m vrijdag 19 juni gaan de 

groepen 8 op kamp. Op de fiets gaan zij naar hun 

locatie in Ter Aar. Wil je weten wat ze allemaal 

doen? Volg groep 8 op twitter: @kampwaterlelie 

en/of bekijk de foto's op de website onder het 

kopje "activiteiten" en dan "schoolkamp". Laten 

we hopen op goed weer en een fantastische 

week! 

 

 

De kampgroet op 16, 17 of 18 juni   

Gaat uw dochter of zoon, buurmeisje, 

buurjongen, vriendje of vriendinnetje op 

schoolkamp, en vindt u het leuk een berichtje te 

sturen??? Dat kan!   
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U kunt een groet laten bezorgen op dinsdag 16, 

woensdag 17 of donderdag 18 juni.  

Het is heel eenvoudig: schrijf een ansichtkaart 

met daarop duidelijk de naam van degene voor 

wie de groet is en de dag waarop de groet moet 

worden bezorgd. Stop hem in de brievenbus bij 

juf Monique, doe 50 cent (per groet) in de 

spaarpot, en steun op die manier het kamp en 

de kinderen!!! Zo wordt ons kamp nog leuker! 

Natuurlijk kunt u ook meerdere groeten doen!  

Ook opa’s, oma’s, broertjes en zusjes, tantes en 

ooms mogen een groet inleveren.  

 

 

 

Afscheid van meester Sander 

Na 15 jaren trouwe dienst gaat meester Sander 

ons verlaten. Meester Sander heeft op een 

school elders in Den Haag een baan gevonden in 

de bovenbouw. Hij heeft daar ontzettend veel 

zin in. Wij vinden het erg jammer en gaan hem 

zeker missen.  

Als de formatiebesprekingen zijn afgerond, 

wordt ook bekend wie volgend jaar aan groep 8 

gaat lesgeven. 

≈≈≈ 

Ouderavond voor de groepen 1-2  

Op maandag 22 juni en dinsdag 23 juni worden 

de ouders van de groepen 1-2 op school 

verwacht voor een ‘tien-minutengesprek’ over 

de vorderingen van hun kind. Nadere informatie 

ontvangt u binnenkort.  

 

De overgang van groep 2 naar 3 

Aan het einde van de kleutertijd volgt de 

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de 

kinderen (en de ouders) een spannende stap! 

Op De Waterlelie hebben we 5 kleutergroepen. 

Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 

samen. Dat betekent dat er groepen verdeeld 

moeten worden. 

In dit stukje ontvangt u informatie over de 

procedure die we hiervoor hanteren. 

Bij het samenstellen van de groepen 3 proberen 

we een  zo evenwichtig mogelijke verdeling te 

maken qua: 

 Aantal kinderen 

 Aantal jongens en meisjes 

 Leeftijd van de kinderen  

 Niveau 

 Aantal zorgleerlingen 

 Aantal leerlingen met 
gedragsproblematiek 

 Vriendjes / vriendinnetjes 
 

Al met al is het ieder jaar een behoorlijke puzzel. 

Elke kleuterleerkracht brengt haar eigen groep 

op al bovenstaande punten in kaart. Met deze 

gegevens gaan we vervolgens de groepen 3 

samenstellen. Hierbij kan het dus voorkomen 

dat één of meerdere groepen verdeeld worden. 

Het resultaat van de verdeling gaat eerst weer 

terug naar alle kleuterjuffen. Pas als iedereen 

het eens is over de verdeling, stellen we deze 

definitief vast. U als ouders wordt over de 

verdeling geïnformeerd  middels het 

Waterlelienieuws.  
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Dit is een bewuste keuze, omdat zo  alle ouders 

gelijktijdig geïnformeerd worden. We brengen 

daarna geen verandering meer aan in de 

samenstelling van de groepen. 

 

 

 

Vakantieregeling 2015-2016  

De vakantieregeling voor het schooljaar 2015-

2016 is als volgt:  

Prinsjesdag: 15-9-2015  

Herfstvakantie: 19-10-2015 t/m 23-10-2015 

Kerstvakantie: 21-12-2015 t/m 1-1-2016 

Voorjaarsvakantie: 22-2-2016 t/m 26-2-2016 

Goede Vrijdag: 25-3-2016  

Tweede Paasdag: 28-3-2016  

Koningsdag: 27-4-2016  

Meivakantie: 2-5-2016 t/m 13-5-2016 

Tweede Pinksterdag:16-5-2016 

Zomervakantie: 11-7-2016 t/m 19-8-2016 

Over de geplande studiedagen wordt u nog 

nader geïnformeerd. 

 

 

Wateringse Veld loop  

Dit jaar wil  de ouderraad,  in plaats van de avond 

4-daagse in Wateringen, meedoen aan de 

Wateringse Veld loop. Zij zullen dan vooraf de 

inschrijvingen voor de kinderen van de 

Waterlelie organiseren.  

Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan 

aan de Wateringse Veldloop en dat is zeer goed  

bevallen. Het is een evenement van en in de 

eigen wijk en dat maakt het natuurlijk extra leuk 

voor de kinderen.   

De Wateringse Veld loop is op zondag 21 juni. De 

kinderen hebben hier vandaag een brief over 

meegekregen.  

 

Verjaardagen  

In de maand juni zijn jarig: 

Jade Groot, Daniëla Brouwer, 

Marit Ahuis, Gijs Duits, Mick 

Mooiweer, Tess van Benschop, Isabelle 

Stiemsma, Fian Nederpel, Pia Nederpel, Dani 

Ahmed, Keeanu Martinus, Esmée de Nennie, 

Valentina Marzolla, Lucas Lubach, Thomas 

Lubach, Claire Gerretsen, Sherani Moelchand, 

Sophie Mersman, Ruben van den Bout, Luuk 

Hokken, Thijmen de Koning, Cas Nugteren, Ryan 

Soekhoe, Anne Boone, Jelle Burgers, Koen 

Willems, Ming Lau, Dylan van Roon, Stijn Pronk, 

Merel Grozema, Amine Aoulad Mohammadi, 

Thomas de Wil, Kerem Kizil, Elisabeth Baars, 

Darshan Bhawan, Zumra Danisan, Thymo 

Matthijssen, Jared Martinus en Jort Kroes 

Allen van harte gefeliciteerd!  

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine.
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