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Waterlelienieuws  

Als u dit bericht kunt lezen, heeft u zich al 

ingeschreven op het Waterlelienieuws. Het kan 

echter zijn dat u wel staat ingeschreven voor de 

nieuwsbrief, maar niet gekoppeld bent aan de 

goede groep. Op het moment dat u niet goed 

gekoppeld bent aan een groep, kan het zo zijn 

dat uw groep specifieke mail niet ontvangt of 

van een andere groep mail ontvangt die niet 

voor u bestemd is.    

U kunt uw eigen gegevens  alleen zelf wijzigen. 

Onderaan een mail die u van ons ontvangt, 

staat altijd een link waarin staat dat u uw 

gegevens kunt wijzigen en ook indien nodig 

voor de nieuwsbrief kunt uitschrijven. Dat ziet 

er in deze mail zo uit.    

Uitschrijven / Gegevens wijzigen gevolgd door 

een link.  

 

 

 

‘Raar maar waar’   

De Kinderboekenweek van dit jaar heeft als 

thema ‘Raar maar waar”. Er is tien dagen lang 

veel aandacht voor natuur, wetenschap en 

techniek. 

Op maandag 5 oktober starten wij al met de 

Kinderboekenweek. Die ochtend zingen we het 

lied ‘Raar maar waar’ met alle kinderen van de 

school. 

In deze 10 dagen zal er in alle groepen aandacht 

besteed worden aan dit leuke thema door 

middel van voorlezen, samen lezen en door 

proefjes te doen. 

Op woensdagmiddag 7 oktober is er 

de  mogelijkheid om boeken van elkaar te 

kopen. Hoe dit zal gaan, zult u binnenkort nog 

horen. 

Ook hebben we een boekenwinkel in de school 

en van donderdag 8 oktober tot en met 

woensdag 14 oktober kunt u hier veel leuke 

kinderboeken kopen. Graag wel gepast geld 

meenemen, want heel veel wisselgeld hebben 

we niet. Op donderdag 15 oktober sluiten we 

de Kinderboekenweek in school af. 

Extra: Een echte aanrader voor alle kinderen is 

de Kinderboekenmarkt in Den Haag (adres 

Zuidlarenstraat 57) op zondag 18 oktober. Heel 

veel bekende schrijvers zijn aanwezig en 

vertellen over zichzelf en delen handtekeningen 

uit. En natuurlijk lezen sommige schrijvers ook 

voor. Voor meer informatie: 

www.kinderboekenmarkt.nl. De entree is gratis. 

≈≈≈ 

 

Herfstvakantie  

De herfstvakantie is van maandag 19 t/m 

vrijdag 23 oktober 2015.  

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
http://www.kinderboekenmarkt.nl/
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Broertjes/zusjes tijdig aanmelden! 

De toestroom van nieuwe leerlingen naar De 

Waterlelie blijft onverminderd groot. De 

groepen bevatten in principe maximaal 29 

leerlingen. Indien de groep veel zorgleerlingen 

heeft, kan deze ook minder dan 29 leerlingen 

bevatten. Dat betekent dat per schooljaar voor 

een gelimiteerd aantal aangemelde kinderen 

per groep plaats is.   

De volgorde van plaatsing is:  

1e  broertjes en/of zusjes van kinderen die 

reeds op De Waterlelie zitten  

(op voorwaarde dat zij voor hun tweede 

verjaardag zijn aangemeld)! 

2e datum van aanmelding.  

3e in speciale gevallen wijkt de directie van 

deze twee criteria af.   

N.B. Aangemeld staan bij meer dan één 

basisschool is wettelijk niet toegestaan.  

Omdat de wijk Wateringse Veld veel jonge 

gezinnen kent met kinderen die een school 

zoeken, plaatst De Waterlelie in principe alleen 

kinderen die uit de wijken ten zuiden van de 

Erasmusweg wonen. Daaronder vallen onder 

andere het Wateringse Veld, de gemeente 

Rijswijk (waaronder De Strijp) en Wateringen.  

 

 

 

Overblijfbetaling/-opgave  

Ouders die hun kinderen hebben opgegeven 

voor het overblijven, ontvingen het verzoek de 

kosten hiervan vóór 1 november 2015 te 

betalen.   

Het afgelopen schooljaar hebben wij ons erg 

moeten inspannen om alle overblijfrekeningen 

van de ouders betaald te krijgen. Om te 

voorkomen dat er bij sommige ouders weer 

betalingsachterstanden ontstaan, controleren 

wij half november welke ouders hun 

overblijfbijdrage nog moeten betalen.  

Ouders die dan nog niet hebben betaald, wordt 

verzocht om dat direct te doen. Als ouders niet 

betalen, stopt het overblijven  van hun kinderen 

en kunnen er pas weer aan deelnemen als de 

rekening is betaald.  

 

 

Overblijfleidsters gezocht  

Voor zowel de Waterlelie als De Mijlpaal zijn wij 

op zoek naar overblijfleidsters. Hiervoor 

ontvangen zij een vrijwilligersvergoeding van 

€4,50 per uur. Inclusief reistijd, overleg en het 

overblijven zelf is de vergoeding €9,00 per 

overblijfbeurt.  

Om het begeleiden van het overblijven voor 

ouders van onze leerlingen aantrekkelijker te 

maken, geldt dat het overblijven kosteloos is 

voor kinderen waarvan de ouders het 

overblijven begeleiden.  
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Mocht u interesse hebben wilt u dan contact 

opnemen met de administratie.  

 

 

 

Ooievaarspas  

Ouders die een ooievaarspas hebben, verzoek 

ik deze bij de administratie op school te laten 

scannen. Alleen dan hebt u de voordelen van de 

pas en komt u voor korting van de schoolkosten 

in aanmerking.  

 

 

 

Administratieformulier en 

toestemmingsverklaringen  

Tijdens de informatieavonden is aan de ouders 

een administratieformulier met op de 

achterkant een toestemmingsformulier 

uitgereikt met het verzoek ze in te vullen en 

weer in te leveren. Ouders die niet aanwezig 

waren, hebben als het goed is deze verklaringen 

later via hun kind(eren) ontvangen.  

Sinds kort geldt binnen onze Stichting een 

protocol sociale media dat voorschrijft dat 

foto’s en filmpjes van leerlingen alleen nog op  

de website en sociale media kunnen worden 

geplaatst als beide ouders hier schriftelijk 

toestemming voor hebben gegeven.   

Op dit moment worden de formulieren op 

school verzameld. Om een compleet beeld te 

krijgen verzoek ik de ouders om de het 

formulier zo spoedig mogelijk bij de 

administratie in te leveren.  

≈≈≈ 

 

Kennismakingsbijeenkomst  

medezeggenschapsraad De Gantel 

en De Waterlelie 

In verband met de splitsing van de scholen is de 

voormalige medezeggenschapsraad opgeheven 

en zijn twee nieuwe onafhankelijke raden 

opgericht; één voor Christelijke Basisschool 

(CBS) De Gantel en één voor Christelijke 

Basisschool (CBS) De Waterlelie.  

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 16 

september jl. waren ook dhr. Van Reine en mw. 

Vogelaar aanwezig namens het bevoegd gezag. 

Deze avond is vooral aandacht besteed aan het 

voorstellen van de nieuwe leden van de MR.  

 

De samenstellingen zijn als volgt: 

MR CBS De Gantel  

Namens de ouders: Mw. Campignon, Mw.vd 

Weg en dhr Reeser 

Namens het personeel: Mw. Havekes, Mw vd 

Konijnenburg en Mw.Warning 
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MR CBS De Waterlelie 

Namens de ouders: Mw.Baldew,  Mw. Bruin en 

dhr. Nugteren 

Namens het personeel: Mw. Mooy (afwezig ivm 

bevallingsverlof), Mw. Zelisse en dhr. Le Comte 

 

Agendapunten die overgedragen werden van 

de voorgaande medezeggenschapsraad: 

-splitsing van de scholen 

-invulling nieuwe topstructuur 

- pestbeleid 

- beleid rondom gebruik van social media. 

 

In de komende periode wordt voor CBS De 

Waterlelie gezocht naar een nieuwe directeur 

zodat dhr. Van Reine uiteindelijk alleen nog van 

CBS De Gantel directeur blijft.  

Voor CBS De Waterlelie heeft mw. Vogelaar de 

dagelijkse leiding tot er een directeur benoemd 

is. Ook wordt tijdens de MR- vergaderingen 

aandacht besteed aan het pestbeleid en het 

beleid rondom het gebruik van social media. 

De eerste vergaderingen vinden respectievelijk 

plaats op 1 oktober voor CBS De Gantel en op 

14 oktober voor CBS De Waterlelie; aanvang 

19.30 uur. 

 

 

Verjaardagen  

In oktober zijn jarig:  

Jistun Knottnerus, Jimmie 

Baars, Isa Nugteren, Kajal Poeran, Tess Nevrlka, 

Savian Bahadoersing, Linde de Maat, Boaz 

Keijsers, Hani Ahmed, Ayaan Raheel, Inayat 

Hussain, Simon Stigter, Charlotte Rom, Roos 

Schra, Mik Nienhuis, Amy van Dijl, Caitlyn Bras, 

Elissa Smaal, Kyara Lieuw On, Joey van den 

Dobbelsteen, Claire van Benschop, Sophie van 

Benschop, Tygo Smulders, Emylia Sheotahul, 

Sidney Bras, Merel Burgers, Julian Veraar, 

Deepa Girjasing, Sabri Boukakar, Aman Ganpat, 

Nyah Mere, Ecrin Bulut, Samuel Reitsma, Milo 

Hiralal, Tess Zervaas, Demi Clardy en Dynah 

Schouten. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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