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Nieuw logo 

Zoals u weet, hebben we naar aanleiding van de 

splitsing van de school een ontwerpwedstrijd 

voor een nieuw logo georganiseerd. 

We hebben van de kinderen, van ouders en zelfs 

van oud-leerlingen heel leuke en originele 

ontwerpen ontvangen. Het was daarom niet 

makkelijk om een goede keuze te maken. Maar 

dit is toch gelukt! 

Het winnende ontwerp is dat van de ouders van 

Evy en Marin Brdanovict (Marin zat vorig jaar 

nog in groep 8).  Gefeliciteerd dat de keuze op 

jullie ontwerp is gevallen! 

Wilt u weten hoe het eruit ziet? Dan moet u tot 

volgende week donderdag 9 juli nog even geduld 

hebben. Dan wordt het nieuwe logo onthuld. 

De kinderen worden die dag gewoon om 08.20 

uur op school verwacht, maar gaan dan niet de 

klassen in. Zij moeten zich op het plein bij hun juf 

of meester verzamelen. 

De ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom 

en wordt verzocht om achter de hekken te gaan 

staan.  

Hoe we het gaan onthullen? Dat verklappen we 

natuurlijk niet. Wat u wel mag weten, is dat de 

kinderen deze week het door juf Petra gemaakte 

schoollied hebben geoefend en dat ze het dan 

laten horen. 

U bent van harte welkom! 

Afscheid meester Sander 

Zoals u weet, nemen we afscheid van meester 

Sander. Na de zomervakantie gaat hij op een 

andere basisschool in Den Haag werken. 

Hoewel het afscheid dus nog moet plaatsvinden, 

wil ik op deze plaats meester Sander alvast 

hartelijk danken voor de manier waarop hij met 

hart en ziel zijn werk als groepsleerkracht, ict’er 

en bouwcoördinator heeft gedaan! We zullen 

hem missen en wensen hem natuurlijk ook al het 

goede toe op zijn volgende school. 

 

 

 

Groepsindeling volgend schooljaar 

Nu binnen ons team de groepsverdeling voor het 

schooljaar 2015/2016 definitief is, kan deze aan 

u worden bekendgemaakt.  

 

≈≈≈ 

Groepen 1-2 

Gezien het aantal kleuters dat in augustus onze 

school bezoekt en het aantal kleuters dat al staat 

ingeschreven om daar in de loop van het jaar bij 

te komen, starten we met vijf kleutergroepen.  

 

Juffrouw Saskia gaat na de zomervakantie met 

zwangerschapsverlof. Juf Barbara Hoekman zal 

juf Saskia gaan vervangen.  

Juffrouw Petra en juffrouw Christa gaan in 

hogere groepen werken. In hun plaats komt de 

nieuw benoemde juffrouw Suzanne Slaats. 
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Woensdagmorgen is zij met de kinderen komen 

kennismaken. 

 

De groepsverdeling voor de groepen 1-2 is als 

volgt: 

1-2f juffrouw Saskia Mooy (ma, di, vr) 

juffrouw Miranda Ardts  (wo, do) 

1-2g juffrouw Clementine van Vonderen 

(ma,di) 

 juffrouw Mirjam Zelisse (wo, do,vr) 

1-2h juffrouw Suzanne Slaats 

1-2i juffrouw Marlinda Buitelaar 

1-2j juffrouw Ans Nijdam 

 

Achter dit Waterlelienieuws treft u een overzicht 

aan met de verdeling van de kleuters over de 

groepen 1-2 voor het schooljaar 2015-2016. 

 

 

 

Groepen 3 

Omdat juffrouw Naomi ook na de zomervakantie 

met ziekteverlof zal zijn, wordt zij op de 

maandag, dinsdag en woensdag vervangen door 

de nieuw benoemde juffrouw Bianca Steer. Door 

haar re-integratie zal juffrouw Naomi wel al 

werkzaamheden met de kinderen verrichten. 

We hopen dat haar herstel voorspoedig 

verloopt. 

 

De groepsverdeling voor de groepen 3 is als 

volgt: 

3c juffrouw Esther Koekoek (ma, di, wo) 

 juffrouw Christa Drogt (do, vr) 

3d juffrouw Naomi Jenner (ma, di, wo) 

 Juffrouw Anneloes Noordam (do, vr) 

 

De verdeling van de kinderen over de groepen 3c 

en 3d is als volgt: 

3C juf Esther/juf Christa 3D juf Naomi/juf Anneloes 

1. Jihan Abarkan 1. Dani Ahmed 

2. Sandy Abdelkader 2. Aman Alakhramsing 

3. Dani Abdullah 3. Zakaria Aoulad 
Mohammadi 

4. Walid Ayyadi 4. Jimmie Baars 

5. Noëlle Baidjoe 5. Jelmer Beekhuizen 

6. Aimée Beijersbergen 
van H. 

6. Sidney Bras 

7. Sabri Boukakar 7. Daniël Bullee 

8. Ruben v.d. Bout 8. Colin Clardy 

9. Lynn v.d. Kooij 9. Yannick Groos 

10. Jort Kroes 10. Lorena de Goeij 

11. Jolie Kruger 11. Django van 
Heijningen 

12. Rehan Lalmahomed 12. Luuk Jansen 

13. Lois Langeveld 13. Lisanne de Jong 

14. Jairo Lieuw On 14. Boaz Keijsers 

15. Francesco Marzolla 15. Naoufal Lamrini 

16. Lisa Maseland 16. Thymo Matthijssen 

17. Emily van Meerbeek 17. Sophie Mersman 

18. Colin Minnema 18. Morgan Minnema 

19. Pia Nederpel 19. Nick Mooiweer 

20. Stijn Pronk 20. Mik Nienhuis 

21. Dean van Roon 21. Fian Nederpel 

22. Jana Rutten 22. Louisa Onink  

23. Sam Schreuder 23. Damian Orie 

24. Alina Turchina 24. Nina Schuring 

25. Luana Verdegaal 25. Djenna Slootweg 

26. Max Vlek 26. Jarret Smees 

27. Tijmen Westerduin 27. Jiska Smit 

28. Hidayet Yavuz 28. Femke de Vor 
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Groepen 4 

De groepsverdeling voor de groepen 4 is als 

volgt: 

4c  meester Theo Ipenburg 

4d juffrouw Krista Kooima  

 

 

 

 

Groepen 5 

De groepsverdeling voor de groepen 5 is als 

volgt: 

5c juffrouw Nienke Herrewijnen (di,wo,do,vr) 

 juffrouw Mirjam Zelisse (ma) 

5d juffrouw Nelleke Houtman (ma,di om de 

woensdag) 

juffrouw Ellen Dreijer (om de woensdag, 

do,vr) 

 

≈≈≈ 

Groepen 6 

In groep 6b werkt vanaf het volgend schooljaar 

juffrouw Karlijn van Lenteren.  

De groepsverdeling voor de groepen 6 is als 

volgt: 

6c juffrouw Marieke Faber (ma, di) 

 juffrouw Saskia Plat (wo, do, vr) 

6d juffrouw Petra vd Zande (ma,di,wo)  

 Juffrouw Karlijn van Lenteren (do,vr) 

 

 

 

 

 

Groepen 7 

Juffrouw Annemarie Bredemeijer wordt tijdens 

haar zwangerschapsverlof vervangen door 

juffrouw Monique Wieser. Na haar verlof gaat zij 

minder dagen werken en wordt juffrouw 

Alberdine Anneveld haar duo-partner. Juffrouw 

Alberdine gaat eerst met ouderschapsverlof en 

aansluitend met zwangerschapsverlof. 

 

De groepsverdeling voor de groepen 7 is als 

volgt: 

7c meester Marc le Comte (ma, di, do, vr) 

juffrouw Karlijn van Lenteren (wo) 

7d Juffrouw Alberdine Anneveld (ma,di)

 juffrouw Annemarie Bredemeijer 

(wo,do,vr) 

  

 

 

Groepen 8 

De groepsverdeling voor de groepen 8 is als 

volgt: 

8c  juffrouw Leonie van Vessem 

8d juffrouw Leanne Bart 

 

 

 

 

Zorgteam van De Waterlelie: 

De interne begeleiding voor de groepen 1 t-m 3 

wordt verzorgd door juffrouw Anneloes 

Noordam (ma,di). De interne begeleiding van de 

groepen 4 t-m 8 is in handen van Janneke ’t Hart 
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(ma, di, wo). De remedial teaching is in handen van 

meester Anthony Heinsbroek (ma, di, do). 

Juffrouw Marieke Faber geeft op 

woensdagmorgen les aan de kinderen van de 

LINK-groepen. 

 

≈≈≈ 

Gymnastieklessen 

De gymnastieklessen worden op de woensdag, 

donderdag en vrijdagmorgen door meester 

Michael Oldenburg aan de groepen 3 t/m 8 

verzorgd. 

U wordt in het eerste Gantelnieuws van het 

nieuwe schooljaar nader over de 

gymnastieklessen en het gymrooster 

geïnformeerd. 

 

 

 

 

Juffrouw Maaike van Veldhoven en juffrouw 

Angélique Boxman vervangen 

groepsleerkrachten die andere werkzaamheden 

verrichten. 

Monique Schoon werkt als administratief 

medewerkster op De Waterlelie.  

Margot Vogelaar (ma, di, do, vr) is locatieleider op 

De Waterlelie en Herman van Reine is de 

directeur van de school. 

 

 

 

 

Laatste week groep 8 

Dinsdagavond 7 en woensdagavond 8 juli vinden 

de afscheidsavonden van de groepen 8 plaats. 

Vanaf donderdag 9 juli zijn de kinderen van de 

groepen 8 vrij. Die morgen is om 8.30 de 

onthulling van het logo waar de kinderen 

natuurlijk ook bij mogen zijn. Om 9.30 halen de 

kinderen van groep 8D hun spullen op, op het 

Wateringse Veld College. Vanaf  11.00 mogen de 

kinderen op school hun boekje komen laten 

tekenen door de meesters en juffen. 

≈≈≈ 

 

Wenmiddag  

Donderdagmiddag 9 juli maken de nieuwe 

kleuters en de kinderen die naar groep 3 gaan 

kennis met de leerkracht van het volgend 

schooljaar. 

 

 

 

Vrijdagmiddag 10 juli vrij 

Nog twee weken en dan begint de 

zomervakantie op vrijdag 10  juli om 12.00 uur. 

’s Middags zijn alle kinderen vrij en begint de 

welverdiende zomervakantie. 

 

 

Steps niet meer in school 

Vanaf volgend schooljaar kunnen kinderen hun 

step niet meer in de school of in de klas stallen.  
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Als kinderen op de step komen zullen zij ook 

een slot moeten meenemen. De step kan dan 

bij de fietsen worden gezet.  

Wij hebben te weinig ruimte en de stepjes in de 

gang kunnen bij een eventuele ontruiming 

gevaarlijke situaties opleveren 

 

 

 

Huisvesting De Waterlelie  

In een eerdere nieuwsbrief bent u geïnformeerd 

over de mogelijkheid om extra ruimte aan de 

Oostergosingel te gebruiken. De ruimte ligt aan 

de achterkant van het appartementencomplex 

dat op de vijver en de Maria Montessorischool 

uitkijkt.  Daarmee komen het speellokaal en de 

personeelskamer weer voor de kinderen en 

collega’s beschikbaar en hoeft de school met het 

leerlingaantal niet te krimpen.  

Zoals het er nu naar uitziet zal de verhuizing rond 

de herfstvakantie plaatsvinden.  

We hebben besloten dat de groepen 8 van deze 

ruimte gebruik gaan maken. Na de 

zomervakantie volgt nadere informatie. 

 

 

Wateringse Veld Loopfestijn 2015 

Waterlelie 

Zondag 21 juni heeft voor de vijfde keer het 

Wateringse Veld Loopfestijn plaatsgevonden. 

Een loopfestijn waar 78 enthousiaste leerlingen 

uit verschillende klassen aan hebben 

deelgenomen. 14 leerlingen hebben meegedaan 

aan de peuterloop van 350 meter en 64 

leerlingen gingen de uitdaging aan om de 1,5 

kilometer te lopen. 

We kunnen terugkijken op een leuke dag waarbij 

zelfs een aantal leerlingen ook in de prijzen zijn 

gevallen. Een sportief evenement waar we 

volgend jaar als school zeker weer aan mee 

willen doen. De Ouderraad.  

≈≈≈ 

 

1851,30 euro 

Dit geweldige bedrag hebben jullie met elkaar 

opgehaald voor het goede doel van dit jaar. 

Het geld is overgemaakt naar Oxfam Novib met 

daarbij per groep aangegeven welke dieren 

hiervoor gekocht moeten worden. 

Inmiddels heeft iedere groep van Oxfam Novib 

een 'oorkonde' gekregen.  

Ze waren onder de indruk van jullie inzet en 

natuurlijk erg blij met het geld. 

In de hal van de school hangt op het prikbord 

een overzicht waarop staat welke dieren door 

iedere groep gekocht zijn. We weten dat jullie 

veel mensen die in armoede leven, erg blij 

hebben gemaakt met één of meerdere dieren. 

Zij kunnen nu beter in hun levensonderhoud 

voorzien.  

BEDANKT! de Goede Doelen Commissie 

 

Nieuw buitenspeelgoed  
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De Ouderraad laat graag weten dat van de 

opbrengst van de tombola er in ieder geval 4 

tjoekbalnetten met bijbehorende ballen en een 

groot ‘4 op een rij’ spel aangeschaft gaan 

worden! Met ingang van het nieuwe schooljaar 

kunnen de kinderen tijdens het buitenspelen 

hier kennis mee maken. De Ouderraad blijft zich 

ook komend schooljaar inzetten voor meer 

buitenspeelplezier & beweging voor alle 

kinderen van De Waterlelie! 

 

 

Overblijfcontracten 

De overblijfcontracten die voor dit schooljaar 

zijn afgesloten gelden ook in het nieuwe 

schooljaar. Het overblijfcontract wordt 

afgesloten tot het moment dat uw kind van 

school afgaat. Tussentijdse wijzigingen of 

beëindiging van het contract kunt u schriftelijk 

doorgeven aan de administratie.  

Indien u voor het schooljaar 2015-2016 de 

overblijf wilt wijzigen verzoeken wij u dit voor 

de zomervakantie door te geven aan juf 

Monique. 

 

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 

 

De studie(mid)dagen vallen het volgend 

schooljaar op de volgende data:  

 maandag 14 september  

 vrijdag 16 oktober  

 maandag 1 februari  

 dinsdagmiddag 5 april  

 vrijdagmiddag 27 mei  

 vrijdag 10 juni  
  

Op de volgende middagen zijn de kinderen vrij:  

 Vrijdagmiddag 4 december  

 Vrijdagmiddag 18 december  

 Vrijdagmiddag 8 juli  
 

 

 

Overblijfleidsters gezocht 

Wij zijn op zoek naar  overblijfleid(st)ers. 

De vergoeding voor de overblijf bedraagt 9 euro 

per keer. De overblijfleid(st)er vangt de klas 

tussen de middag op (11.45-13.00). Hij/zij eet 
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samen met de kinderen en houdt toezicht 

tijdens het buitenspelen. 

Mocht u het leuk vinden om tussen de middag 

kinderen op te vangen alleen of met iemand 

anders, dan kunt u contact opnemen met 

Monique Schoon (administratie).  

Telefoon: 070-3099730 of E-mail: 

mschoon@degantel.nl. 

 

 

 

MR De Waterlelie weer compleet! 

Via het Gantelnieuws van 1 mei jl. heeft de 

medezeggenschapsraad (MR De Gantel, De 

Waterlelie) de ouders opgeroepen zich 

kandidaat te stellen voor de invulling van drie 

vacatures binnen de oudergeleding van de MR 

De Waterlelie. Hiervoor hebben 3 enthousiaste 

ouders zich kandidaat gesteld. Aangezien er ook 

3 plaatsen voor ouders in de MR De Waterlelie 

beschikbaar zijn, heeft op CBS De Waterlelie 

geen verkiezingen hoeven plaatsvinden. De drie 

kandidaten zijn rechtstreeks benoemd als lid van 

de MR De Waterlelie die vanaf 24 augustus actief 

is. 

Naast de vacatures binnen de oudergeleding 

moest er ook voor de personeelsgeleding drie 

plaatsen vervuld worden. Twee leden van de 

huidige MR De Waterlelie hadden zich weer 

verkiesbaar gesteld en er was 1 nieuwe 

kandidaat die zich gemeld heeft. Dit betekent 

dat vanaf 24 augustus 2015 de 

Medezeggenschapsraad van CBS de Gantel weer 

compleet is en bestaat uit de volgende leden: 

Namens de ouders: 

 Nanda Baldew (gecontinueerd uit 
huidige MR) 

 Joost Nugteren 

 Tanouja Bruin 
 

Namens het personeel: 

 Mirjam Zelisse 

 Saskia van der Mooij- van der Kooij 

 Marc le Comte 
Op de site van CBS De Waterlelie 

(www.cbsdewaterlelie.nl) kunt u, aan de 

linkerkant onder het kopje MR de agenda’s en 

verslagen van de MR-vergaderingen 

terugvinden. 

Met vriendelijke groeten,  

De MR van CBS De Gantel, CBS De Waterlelie . 

 

 

VakantiePas 2015 

De zomervakantie komt er weer aan, en dus ook 

de VakantiePas. Hét paspoort voor kinderen van 

4 t/m 12 jaar, boordevol activiteiten met 

VakantiepasKorting. Vanaf deze week krijgen 

alle basisschoolleerlingen in Den Haag de 

VakantiePas uitgereikt op school. De Pas 

vertegenwoordigt een waarde van zeker € 300,- 

aan kortingen voor kinderen en ouders én geeft 

een overzicht van (zomer)activiteiten in de regio. 

  

De VakantiePas staat vol met dates… Doldwaze 

Dates. Een date met een surfplank op het 

Scheveningse strand, de stier van Potter in het 

mailto:mschoon@degantel.nl
http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Mauritshuis, een pannenkoek of een dinosaurus 

in het Museon.Dit jaar zijn er in de VakantiePas 

activiteiten opgenomen die het voor kinderen 

mogelijk maakt ook eens te ‘daten’ met mensen 

waarmee ze in het dagelijks leven misschien niet 

zo vaak mee te maken hebben. Bijvoorbeeld een 

bingomiddag met bewoners van 

woonzorgcentrum Oostduin of een vogelhuisje 

timmeren met mensen van de Gemiva-svg 

Groep. Kijk op www.vakantiepas.nl voor meer 

informatie.  

Voor meer informatie bel 070 362 89 08 (Wim 

Biesheuvel of Elice Nengerman). 

 

 

Ouders, bedankt!  

Ook dit schooljaar hebben wij als schoolteam 

weer veel steun ontvangen van ouders die ons 

op allerlei manieren hebben geholpen.   

Daarbij denk ik aan de ouders uit de 

medezeggenschapsraad (MR) met wie we 

allerlei zaken hebben besproken en waarmee we 

op prettige èn constructieve wijze hebben 

samengewerkt.   

Niet minder belangrijk was ook dit jaar weer de 

inzet van de ouders uit de Ouderraad (OR) die 

ons bij de organisatie van allerlei activiteiten 

actief bijstonden. Mede door hun hulp konden 

activiteiten als bijvoorbeeld de sinterklaas-

viering en de Gantel zomermarkt een groot 

succes worden.   

Het was ook fijn dat we dit jaar op veel ouders 

buiten de MR en OR een beroep mochten doen. 

Zo hebben ouders bijvoorbeeld geassisteerd bij 

de leesinstructie voor kinderen en zijn zij mee 

geweest met uitstapjes van de groep.  

Als team zijn we dankbaar op zo’n grote groep 

ouders een beroep te kunnen doen. We hopen 

dat volgend jaar ook weer te mogen doen.   

 

Verjaardagen  

In de maand juli zijn jarig: 

Manolito Taal, Sam Schreuder, 

Manun Lokaa, Roan Draisma, 

Abdelaziz Al Habid, Jana Rutten, 

Nandini Anandbahadoer, Jiska Smit, Walid 

Ayyadi, Merel van Vliet, Diana Sieck, Morgan 

Minnema, Colin Minnema, Lynn de Bakker, Luca 

Sorbo, Charaisse Atmopawiro, Nik van der Slagt, 

Luana Verdegaal, Lizzy van der Heijden, Jade 

Haffert, Marijn Broekman, Arie Pabst, Quincy 

Justiana, Nero van Heel, Rosan de Vries, Aimée 

Beijersbergen van Henegouwen, Loïs Janse, 

Niels Valk, Javier van der Lugt, Zoë van 

Brummelen, Lorena de Goeij, Niraysha 

Berrenstein, Isolde van Oers, Sem Nobbe, 

Ayman El Hammouti, Tijn Küthe en Kiki Schuring 

Allen van harte gefeliciteerd!  

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine.

http://www.vakantiepas.nl/
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Kleuters schooljaar 2015-2016 

1/2F Juf Saskia/Miranda 1/2G Juf Clementine/Mirjam 1/2H Juf Susanne 
Lia Abdullah Lois Bekkering Fenna v.d. Akker 

Amine Balo Chris de Bruin Marouane Aoulad Mohammadi 

Vaidehi Bansie Rohan Bruin Alisha Asraf 

Floortje Biever Stijn Duits Savian Bahadoersing  

Phijleine de Bruin Naomi Eckhardt Floris Beijersbergen v.H. 

Ecrin Bulut Adine Groeneweg Rafaayro Berrenstein 

Jelle Burgers Siebe van Holland  Stéphanie Blaauwwijk 

Noah van Diggele Dyse van der Hulst Max Brandon 

Roan Draisma Hessel Klijn Lise v.d. Burgt 

Tijn Entius Justin Knottnerus Wessel Cossee 

Mats Groos Demi de Kruif Hugo Coumou 

Milo Hiralal Anouawar Lamrini Loyce Hoencamp 

Liz Huizinga Daan Leemans Rashil Jahangir 

Daan van Hulst Denise van Meerbeek Daley van Kralingen 

Livia Kweekel Kate Nevrlka Tara van der Linden 

Tiffany van der Linden Jaimy van der Plaat Anisha Moelchand 

Julius Nijland Jay-Jay van Schijndel Julian Nowee 

Sybren Noordman Roos Schra Victoria Ntafopoulos 

Demi van der Plas Emylia Sheotahul Cas Nugteren 

Kyan Roos Elissa Smaal Tirza Smit 

Anouk Smulders Nikki Stofmeel Lani van Rooijen 

Nilo Vieveen Yuyi Sun Keanan Suiker 

Loïs Winterkamp Wout Valk Jesse van der Velden 

 Ryan de Vlieg Roos Wieser 

 Ozzy van Voskuijlen Tess Zervaas 

 Julian Westerduin  

  

1/2I Juf Marlinda 1/2J Juf Ans 
Nora Abou Omar Elena Baars 

Shaya Bahadoersing Dean v.d. Bergh 

Sven de Bakker Milou de Bock 

Adam Benlamchich Thomas Boevink 

Amber Bruijn  Kimberley de Boom 

Saar Entius Noah Ghazi 

Darin Kooima Django van Heiningen 

Jort Kroes Levi van Holstein 

Neve v.d. Lugt Thijs de Jong 

Elin Mantel Linde de Maat 

Liam Masic Erin Matthijssen 

Lynn v.d. Meer Isolde van Oers 

Fedde Nieuwenhuizen Ayaan Raheel 

David Nunes Roque Julian Scholtes 

Lisa Olierook Daylinn Schouten 

Simon Pronk Luc Schreuder 

Florian van Rongen Robin Schroth 

Thijmen Scholtens Pippa Schuring 

Julian Veraar Rowan Sheotahul 

Adriana Wensveen Jyro Smees 

 Kim Vlek 
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