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Overzicht oktober 

3 oktober 

groep 8 Generation Discover 

4 oktober 

groep 7 Generation Discover 

5 oktober 

opening Kinderboekenweek 

dag van de Leraar  

12.15 uur Kinderboekenmarkt 

13 oktober 

Watersportdag groep 6,7 en 8 

14 oktober 

Afscheid meester Anthony 

17 t/m 21 oktober 

Herfstvakantie 

26 oktober 

Voorstelling groepen 5 Boomwhakalaka 

 

                        

Meester Anthony 

 

Onze meester gaat met pensioen. Nog twee 

weken en dan nemen we afscheid van meester 

Anthony. Meester Anthony heeft de afgelopen 

15 jaar als Remedial Teacher gewerkt. Hij heeft 

kleine groepjes kinderen of soms ook kinderen 

individueel extra uitleg gegeven bij leerstof die  

voor sommige kinderen nog moeilijk was. Dit 

deed meester Anthony met veel geduld en 

kennis van zaken. Daarnaast is hij voor ons een 

heel waardevol lid van ons team. Iemand die 

interesse toont in iedereen, die zich inzet voor 

de minder bedeelden op de wereld en altijd 

vriendelijk blijft. 

We gaan meester Anthony natuurlijk ontzettend 

missen. Op 14 oktober nemen we afscheid van 

hem. Vanaf 13.00 uur doen we dat met de 

kinderen in de school en om 14.55 uur staan we 

met zijn allen op het plein om……dat kan ik nog 

niet vertellen maar u bent ook van harte 

uitgenodigd. U kunt meester Anthony dan ook 

nog even een hand geven.  

 

Remedial Teaching 

 

Met het vertrek van meester Anthony verdwijnt 

niet ook de remedial teaching. Remedial 

Teaching (RT) wil zeggen dat er extra 

ondersteuning  verleend wordt aan leerlingen 

met een bepaalde leer- of 

gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is 

afgestemd op de specifieke 

ondersteuningsbehoeften van de individuele 

leerling en is primair gericht op het leerproces, 

veelal taal of rekenen.  Wij geven als school 

hierbij prioriteit aan de kinderen in groep 3 en 4. 

Daarnaast zijn er kinderen met een arrangement 

en/of een OPP (een ontwikkelingsperspectief 

met daarin  het niveau wat van het kind 

verwacht wordt).  

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Een professioneel remedial teacher (RT-er) 

geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen. 

Wij gaan deze specialistische hulp inkopen via 

bureau leerling hulp voor de kinderen met een 

arrangement en een OPP. Onze vaste kracht op 

de maandag wordt juf Brigitte.  

Daarnaast hebben wij juf Annelies. Zij is onze 

vaste inval juf en zal daarnaast kleine groepjes 

kinderen uit groep 3 en 4 geregeld extra 

begeleiding geven bij lezen, spelling of rekenen. 

Deze kinderen worden door de leerkracht 

aangedragen en in overleg met de IB-er 

gekozen. 

                              

Generation Discover  

De groepen 7 en 8 gaan volgende week naar 

Generation Discover. Dit is een festival dat 

volledig in het teken staat van wetenschap en 

techniek. Ontzettend leerzaam en interessant.  

Zie voor meer 

informatie:  http://www.generationdiscover.nl/

  

                              

 

Kinderboekenweek 

U heeft gistermiddag een aparte brief via de 

mail over de Kinderboekenweek ontvangen. 

Deze start op 5 oktober.  

                                

Watersportdag 

Op donderdag 13 oktober organiseren wij een 

zwemsportdag voor groep 6,7 en 8. We gaan 

naar zwembad de Boetzelaer in Monster. De 

sportdag duurt van 8.30 tot 12.00 uur.  

Ouders wordt zelf gevraagd om hun kind te 

brengen. Om 12.00 worden alle kinderen met 

de bus teruggebracht naar de Waterlelie. Er is 

die dag kosteloos overblijven voor alle 

kinderen.  

                          

Toestemmingsformulieren 

 

Tijdens de informatieavonden is aan de ouders 

een toestemmingsformulier sociale media 

uitgereikt met het verzoek ze in te vullen en 

weer in te leveren. Ouders die niet aanwezig 

waren hebben deze verklaringen later via hun 

kind(eren) ontvangen. We hebben nog niet alle 

formulieren binnen. Wilt u het ondertekende 

formulier zo spoedig mogelijk bij ons inleveren.  

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
http://www.generationdiscover.nl/
http://www.generationdiscover.nl/
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Schoolgids 

 

Vandaag wordt onze totaal vernieuwde 

schoolgids door de drukker gebracht. We hopen 

hem vandaag en anders maandag met uw  

oudste kind mee naar huis te geven. 

                      

 

Wijzigingen doorgeven 

 

Wilt u wijzigingen in adres, email of 

telefoonnummer aan de administratie 

doorgeven. 

                     

 

Overblijfbetaling 

Ouders die hun kinderen hebben opgegeven 

voor het overblijven, ontvingen het verzoek de 

kosten hiervan vóór 1 november 2016 te 

betalen.  

 

                           

Rots & Watertraining  

 

Vanaf woensdag 5 oktober is het voor kinderen 

in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar weer mogelijk 

om deel te nemen aan een ROTS & WATER 

training in de gymzaal van basisschool de 

Gantel.  

Dit is een fysieke weerbaarheidstraining waarbij 

kinderen wordt geleerd om sterker in hun 

schoenen te staan en om beter om te gaan met 

moeilijke sociale situaties.  

Deze training zal gegeven worden door Kees 

van Leeuwen en Peter Wegman, die vorig 

schooljaar meester op de Gantel was. De 

training bestaat uit 10 lessen en is van 15:00 tot 

16:00 uur. Meer informatie kunt u lezen op 

http://www.kinderpraktijkkaboel.nl of u mailt 

naar kinderpraktijkkaboel@gmail.com . 

 

                                

Ooievaarspas en stichting leergeld  

 

Ouders die een ooievaarspas hebben worden 

verzocht 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. 

 

De Ooievaarspas biedt korting op allerlei 

activiteiten op het gebied van sport, cultuur, 

contributie, lidmaatschap en entree. De 

Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk met een 

laag inkomen.  

Schoolspullenpas 

Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen een 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
http://www.kinderpraktijkkaboel.nl/
mailto:kinderpraktijkkaboel@gmail.com
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Schoolspullenpas aanvragen via de gemeente 

om schoolspullen voor te kopen voor het 

nieuwe schooljaar. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Stichting 

Leergeld. 

                                 

 

Hemelvaart 

Op de schoolkalender zijn per abuis de vrije 

dagen met Hemelvaart weggevallen. Op 25 en 

26 mei zijn alle kinderen vrij.  

 

                                   

 

Voorstelling groepen 5  

Op woensdag 26 oktober gaan de groepen 5 

naar de voorstelling ‘Boomwhakalaka’ in het 

Laaktheater. Zij vertrekken rond 10 uur en 

zullen rond 12 uur weer terug op school zijn.  

 

                                    

  

Herfstvakantie 

Zoals op de schoolkalender staat vermeld, zijn de  

kinderen op maandag 17 oktober t/m 21 oktober  

vrij in verband met de herfstvakantie. 

 

                                    

 

 

Verjaardagen  

In oktober zijn jarig: 

Justin Knottnerus, 

Jimmie Baars, Dyse 

van der Hulst, Isa 

Nugteren, Kajal 

Poeran, Tess 

Nevrlka, Linde de 

Maat, Savian Bahadoersing, Boaz Keijsers, Hani 

Ahmed, Nilo Vieveen, Ayaan Raheel, Inayat 

Hussain, Simon Stigter, Roos Schra, Mik 

Nienhuis, Amy van Dijl, Lise van der Burgt, 

Caitlyn Bras,  

Elissa Smaal, Kyara Lieuw On, Joey van den 

Dobbelsteen, Claire van Benschop, Sophie van 

Benschop, Tygo Smulders, Boaz Siem, Emylia 

Sheotahul, Sidney Bras, Merel Burgers, Julian 

Veraar, Deepa Girjasing, Sabri Boukakar, FLoris 

Beijersbergen van H., Nyah Mere, Ecrin Bulut, 

Samuel Reitsma, Milo Hiralal, Tess Zervaas, 

Demi Clardy, Dynah Schouten 

 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
https://www.leergelddenhaag.nl/
https://www.leergelddenhaag.nl/
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