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Overzicht augustus 

22 augustus 

deze week luizencontrole 

29 augustus 

19.00 uur informatieavond gr 3/4 

20.00 informatieavond gr 1/2 

30 augustus 

19.00 informatieavond gr 7/8 

20.00 informatieavond gr 5/6 

5 september 

Schoolfotograaf 

14 september 

Sportdag groep ½ en groep 3,4,5  

19 september 

Studiedag, alle kinderen vrij 

20 september 

Prinsjesdag, alle kinderen vrij 

29 september 

Ontruimingsoefening 

 

                        

Start schooljaar 

Vandaag zijn we weer begonnen. De kinderen 

kwamen enthousiast binnen, ze hadden er weer 

zin in. Heel veel ouders hebben hun kinderen 

naar school gebracht. Dit zorgde voor een grote 

gezellige drukte in de school. We hopen dat u 

allemaal een fijne vakantie hebt gehad.    

In de vakantie zijn wat aanpassingen op het plein 

gedaan. We hebben de gaten rondom de bomen 

laten dichtmaken zodat de kleuters er niet meer 

inrijden met de karren. Het zijn nu leuke 

zitbankjes geworden. Verder zijn er 

plantenbakken voor de ramen gezet bij de 

personeelskamer en groep 4. De kinderen 

kunnen dan niet meer tegen de ramen staan. De 

plantjes worden er zeer binnenkort ingezet. Ook 

is er gewerkt aan een fietsenstalling voor de 

leerkrachten. Die is helaas nog niet klaar maar 

zal zo snel mogelijk worden afgemaakt door het 

bedrijf.  

Heel blij zijn we met de nieuwe trapbekleding: 

 

 

De trappen zijn er ontzettend van opgefleurd en 

het is nog leerzaam ook. Dit is mogelijk gemaakt 

door een gedeelte van de ouderbijdrage. Dank 

jullie wel daarvoor! 
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Deze week wordt onze vernieuwde jaarkalender 

uitgereikt. Het wachten is nog even op de 

drukker. Ook de schoolgids heeft een nieuw 

ontwerp, een herschreven inhoud en hele mooie 

foto’s. Alle ouders krijgen de nieuwe schoolgids 

één keer uitgereikt. Dat zal in september zijn.  

 

 

Gymrooster 2016-2017  

Hieronder vindt u het gymrooster:  

Woensdag  Meester Michael 

08.30-09.25 7A Sporthal  

09.25-10.20 7B 

10.30-11.25 8A 

11.25-12.20 8B 

   

Donderdag    

08.45-09.45 4A Sporthal  

09.45-10.45 4B 

10.45-11.45 3A 

  

13.00-13.55 3B 

13.55-14.50 5A 

   

Vrijdag    

08.45-09.45 5B Sporthal 

09.45-10.45 6A 

10.45-11.45 6B 

   

13.15-14.00 Groep 2 Speellokaal  

14.00-14.45 Groep 2 

 

Verplichte overblijf ivm gymtijden: 

- Groep 3A en groep 3B blijven verplicht 

over op de donderdag.  

- Groep 6B hoeft niet verplicht over te 

blijven. Deze kinderen kunnen namelijk 

op vrijdag zelfstandig naar huis vanuit 

de gym, of zelfstandig naar school om 

te gaan overblijven.  

- Kinderen van groep 5A mogen op 

donderdag om 3 uur bij de sporthal 

worden opgehaald. 

- Groep 2 krijgt dit schooljaar voor het 

eerste gymles van meester Michael in 

het speellokaal.  

 

Gymafspraken  

Zoals gebruikelijk moeten, voor de veiligheid, 

sieraden tijdens de gymlessen af. Deze kunnen 

voor de les in een bakje worden gelegd ter 

bewaring. De kinderen moeten aparte 

gymkleren aan hebben, deze kleren moeten 

makkelijk zitten. Ook zijn gymschoenen 

verplicht. Hier zal strikter op worden toegezien. 

Vanaf de tweede week moeten deze verplicht 

aan. 

Het is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 

t/m 8 na de gymles verplicht onder de douche 

gaat. Vrijstelling van het verplicht douchen 

wordt alleen verleend als daarvoor een geldige 

reden is. Het kind moet dan een briefje van de 

ouders of van de huisarts kunnen tonen. 
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Verder geldt: uw kind moet een handdoek (en 

eventueel badslippers) bij zich hebben; er wordt 

niet langer gedoucht dan enkele minuten (geen 

doucheschuim); afdrogen gebeurt in de 

doucheruimte (de handdoek kan aan een 

speciaal daarvoor aangebrachte haak worden 

opgehangen).  

 

Informatieavonden 

Op de informatieavonden ontvangen wij u graag 

om u het een en ander te vertellen over de gang 

van zaken op de Waterlelie in het algemeen en 

die in de eigen groep in het bijzonder.  

Tijdens de informatieavonden bent u allemaal 

van harte welkom. We rekenen erop dat u het 

belang van deze avond inziet! 

 

De data en tijden van de avonden zijn als volgt: 

Maandagavond 29 augustus: 

19.00 uur: de groepen 3-4 

20.00 uur: de groepen 1-2 

Dinsdagavond 30 augustus: 

19.00 uur: de groepen 7-8 

20.00 uur: de groepen 5-6 

 

                                    

Overblijfleidsters gezocht  

Wij zijn op zoek naar enkele overblijfleidsters.  

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. Daarnaast krijgt u een 

vergoeding van €9,- per keer. 

Mocht u interesse hebben wilt u dan contact 

opnemen met de administratie. 

                           

Studiedag en Prinsjesdag 

Maandag 19 september zijn de kinderen vrij in 

verband met een studiedag. 

Op 20 september zijn de kinderen in verband 

met Prinsjesdag vrij.  

 

                          

Warme dagen op komst 

Aan het eind van de week worden hoge 

temperaturen verwacht. Wilt u uw kind een 

flesje water meegeven. Dit kunnen de kinderen 

gedurende de dag bijvullen.  

                          

                                 

Verjaardagen  

In augustus waren 

jarig: 

Ozzy van Voskuilen, 

Evy Brdanovic, 

Mauro Vieveen, Indy 

Roos, Demi Schlepers, Chelsea Sun, Brent 

Korver, Francesco Marzolla, Dennis Haasnoot, 
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Rick Bruijn, Jochem Hanse, Hidayet Yavuz, 

Gracia Gioia, Jayden Rijgersberg, Daan 

Huisman, Tim van den Broek, Jaidy Hoeffnagel, 

Daan Leemans, Noah Goelaman, Kay van 

Brummelen, Youssra Ladas, Pippa Schuring, 

Milan Simons, Nora Abou-Omar, Vincent de 

Bock, Luna Kuijpers, Ismahane Abarkan, 

Thijmen Scholtens, Sem de Nooijer, Felke 

Mortier, Zia Brekelmans,  

 

In september zijn jarig:  

Jolie Kruger, Ravi Sewnath, Eva Reeb, Victoria 

Ntafopoulos, Dylano Verdegaal, Jesse van der 

Velden, Luc Schreuder, Elin Mantel, Wessel 

Cossee, Anouk Smulders, Elif Kizil, Thijs van der 

Meché, Lois Langeveld, Tijn Entius, Saar Entius, 

Anouar Lamrini, Rens van der Slagt, Adriana 

Wensveen, Sheetal Jhingoer, Loïs Winterkamp, 

Daniela Sousa da Costa, Paul Vermeulen, Mick 

Bakker, Stijn Broer, Amine Balo, Jordan Arville, 

Erin Matthijssen, Anna Rodenburgh, Quinten 

Broekman, Lynn van der Kooij, Simon Pronk 

                              

 

 

 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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