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Overzicht november 

8 november 

-Studiemiddag  

Gr 1t/m 4 12.15 uur vrij 

Gr 5 t/m 8 12.30 uur vrij 

-Knutselavond Sint met OR 

11 november 

Groepen 3 en 4 ’s middags naar de 

voorstelling ‘Klucht’ in theater aan het Spui 

18 november  

Rapport groep 3 t/m 8 

21 november 

       Groep 4b naar museum Meermanno. 

21 en 22 november  

10 minuten gesprekken groep 3 t/m 7 

24 november  

Groepen 8a en 8b naar museum 

Gevangenenpoort. 

 

                        

Kinderen uit groep 4 t/m 8  

Graag aandacht voor het volgende: wij zouden 

graag zien dat kinderen uit de groepen 4 t/m 8 

zoveel mogelijk zelfstandig naar de klas gaan. 

Dat betekent dat u afscheid neemt op het 

schoolplein. Wilt u de leerkracht graag spreken 

dan kunt u een afspraak maken door een mailtje 

te sturen naar de leerkracht. Wilt u iets 

vragen of doorgeven dan kan dat ook door met 

school te bellen. Wij vinden het belangrijk dat de 

leerkracht ‘s morgen alle aandacht heeft voor de 

kinderen.   

Voor de kerstvakantie evalueren wij het verloop 

van bovenstaande.  

                                 

 

Voorlichtingsavond VO  

Op maandagavond 14 november zijn de ouders 

en kinderen van de groepen 8 op school 

welkom voor een voorlichtingsavond over het 

Voortgezet Onderwijs. Van tevoren kunnen zij 

zich opgeven voor twee rondes van ongeveer 

45 minuten waarin de VO scholen zich zullen 

presenteren. Er zullen scholen aanwezig zijn 

met verschillende uitstroomniveaus. U ontvangt 

deze avond ook informatie omtrent de 

aanmelding en procedure ter voorbereiding op 

het Voortgezet Onderwijs. De ouders zijn hier al 

over geïnformeerd en ontvangen nog een brief. 

In de brief krijgt u een duidelijk beeld welke 

scholen aanwezig zullen zijn en kunt u uw 

voorkeur opgeven. We hopen op een grote 

opkomst.  

 

                                    

Rapportbesprekingen   

Op maandag 21 en dinsdag 22 november 

worden de ouders van de groepen 3 t/m 7 op 

school verwacht voor een tien-minutengesprek 

over de vorderingen van hun kind. De kinderen 
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van de groepen 3 t/m 8 krijgen vrijdag 18 

november hun rapport mee.    

 

                                

Adviesgesprekken VO  

In september is bij alle kinderen uit de groepen 

8 het Drempelonderzoek afgenomen. De 

resultaten ervan zijn aan de ouders gegeven. 

De uitkomst van dit onderzoek telt mee bij de 

totstandkoming van het advies voor het 

voortgezet onderwijs, dat wordt besproken door 

de directie, de IB en groepsleerkrachten. Hier 

wordt ook het leerlingvolgsysteem van CITO 

voor gebruikt, het werk in de klas, de observaties 

van de leerkrachten en de werkhouding, inzet en 

concentratie van de leerling. 

De ouders en kinderen van de groepen 8 worden 

op 12 en 13 december uitgenodigd om de 

vorderingen van hun kind en het advies voor het 

Voortgezet Onderwijs te bespreken. Deze 

gesprekken duren een kwartier. Een uitnodiging 

voor deze gesprekken volgt eind november.  

 

                                  

Social media 

In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen vorige 

week woensdag 26 oktober les gekregen over 

het gebruik van social media. Wij vragen daar 

altijd een deskundige voor van onze  

onderwijsbegeleidingsdienst (HCO).  Hij geeft 

één keer in de twee jaar ook een 

informatieavond voor de ouders. Die is vorig 

schooljaar geweest.  

Via onderstaande link kunt u zelf heel veel 

informatie over dit onderwerp vinden 

www.mijnkindonline.nl . 

 

 

Nieuws uit de Ouderraad  

Met een aantal nieuwe en de vertrouwde 

moeders zijn we in september vol 

enthousiasme begonnen aan het nieuwe 

schooljaar. De komende maanden gaan we 

weer een hoop leuke activiteiten en feestjes 

organiseren voor de kinderen. 

We zijn dit jaar goed begonnen met het 

trakteren van een lekker ijsje vanwege de 

hittegolf. In oktober hebben we weer een leuke 

kinderboekenmarkt georganiseerd. Veel 

jongens en meisjes hadden boeken 

meegenomen om te verkopen. Voor alle 

kinderen was er een snoepje en limonade. 

Mede dankzij het droge weer werd het een 

geslaagde middag.  

Ook in de school zijn er weer met succes 

nieuwe boeken verkocht met behulp van een 

aantal moeders uit de ouderraad. 

Ook hebben we als ouderraad stilgestaan bij de 

Dag van de Leraar. Voor de meesters en juffen 
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is een heerlijke lunch verzorgd. Alle leraren en 

leraressen hebben dit zeer gewaardeerd. 

We zijn nu al druk bezig met de 

voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerstmis. 

We hopen er op school weer een gezellige 

decembermaand van te kunnen maken. 

Daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 

Maandag 7 november gaat de brief over de 

ouderbijdrage mee met de oudste kinderen. 

                       

Oproep knutselavond vanuit de OR 

Nog een ruime week en dan komt 

Sinterklaas weer aan in Nederland. 

Natuurlijk willen wij de school er weer 

gezellig en feestelijk uit laten zien. Daarom 

organiseert de OR een knutselavond op 

dinsdag 8 november. We maken die avond 

versiering voor de hal, gangen en ramen van 

de school. Hiervoor hebben wij enthousiaste 

en creatieve ouders nodig. Donderdag 10 

november willen we de gemaakte versiering 

ophangen in de school. Ook voor deze avond 

zoeken we ouders om te helpen want vele 

handen maken licht werk. Doet u mee?! Er 

hangen intekenlijsten bij de 

onderbouwklassen en u kunt zich ook 

opgeven bij de OR via email: 

orwaterlelie@gmail.com. 

Neemt u zelf een schaar mee! 

                                    

Sint 

Zaterdag 12 november zal Sint Nicolaas weer in 

Nederland aankomen. Dit jaar zal hij aankomen 

in Maassluis. De voorbereidingen voor dit feest 

zijn al enige tijd in volle gang. Wij zullen op de 

Waterlelie  het thema volgen van het 

Sinterklaasjournaal. De uitzendingen beginnen 

op 9 november en zijn dagelijks te volgen op 

NPO 3 om 18.00 uur of via 

www.sinterklaasjournaal.nl. Het zou leuk zijn 

als uw kind dit thuis elke dag mag volgen. 

Het schoen zetten op school mag op 17 

november. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind 

deze dag een schoen meeneemt. 

Op maandag 5 december zal de Sint natuurlijk 

ook weer de Waterlelie bezoeken.  

 

                           

Kerst 

Dit schooljaar vindt de kerstviering in de kerk 

voor groep 3-8 plaats in de ochtend op 

donderdag 22 december. Donderdagavond is er 

in de school een kerstdiner van 17.00 uur-18.30 

uur. Meer informatie volgt later nog.  

De kleuters hebben hun viering op 

woensdagavond  21 december 18.30 uur. 
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Vrijdagochtend is er voor de kleuters een  

kerstontbijt. 

 

Uitjes 

Vrijdagmiddag 11 november gaan de groepen 3 

en 4 naar de voorstelling ‘Klucht’ in theater aan 

het Spui. De groepen 3 en 4 blijven deze dag 

daarom verplicht over. 

 

Maandagochtend 21 november gaat groep 4b 

naar museum Meermanno. Omdat niet zeker is 

hoe laat de groep terug is, blijven zij deze dag 

verplicht over. 

 

Donderdag 24 november gaan de groepen 8a 

en 8b naar museum Gevangenenpoort. Groep 8 

blijft deze dag daarom verplicht over.  

 

                                    

Communicatie 

Met twee leden van de MR, twee leden van de 

OR en de directie van de school hebben we 

maandagavond  24 oktober gesproken over wat 

er zoal leeft op school en bij de  ouders. We 

hebben het tevredenheidsonderzoek erbij 

gepakt wat twee jaar geleden is afgenomen en 

geconstateerd dat er inmiddels zaken niet meer 

spelen. Voor wat  betreft de communicatie 

willen we toe naar meer eenduidigheid. In ons 

digitale tijdperk zijn zoveel mogelijkheden. Daar 

gaan we zeker snel mee aan de slag.  

Verder hebben we afgesproken om nu de school 

zelfstandig is een nieuwe peiling onder de 

ouders af te nemen. We gaan eerst bekijken wat 

we precies willen weten en zullen met behulp 

van een extern bureau de vragenlijsten 

opstellen. We houden u op de hoogte. 

                                    

Studiemiddag 8 november 

Zoals op de schoolkalender staat vermeld, zijn 

de  

kinderen op dinsdagmiddag  8 november vrij in 

verband met een studiedag voor de 

leerkrachten. Wij gaan dan onder begeleiding 

van Arkade praten over de identiteit van onze 

school. Waar staan wij voor en wat zijn onze 

kernwaarden. Wat willen we aan de kinderen 

meegeven.   En wat betekenen de kernwaarden 

van het SCOH ; verbinden, ontmoeten, 

betrokken en betrouwbaar op onze school, en 

hoe zien we die?  

Na de studiemiddag zullen we u informeren 

over de uitkomst van de middag. 

 

                                    

Muzieklessen Trias 

Vanuit de subsidie die wij hebben toegezegd 

gekregen door het Fonds voor 

Cultuurparticipatie zijn deze week extra 
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muzieklessen gestart op school. In de komende 

periode krijgen alle groepen, 3 lessen van een 

muziekdocent van Trias in samenwerking met de 

groepsleerkracht. Deze lessen zijn een teaching 

on the job traject en bedoeld om het 

muziekonderwijs op onze school naar een hoger 

niveau te tillen. Dit traject zullen we ook in de 

komende 2 schooljaren voortzetten. 

In samenwerking met stichting Trias zal vanaf 14 

november ook het schoolkoor starten. Meer 

hierover leest u in de brief in de bijlage.  

Wij wensen al onze leerlingen veel muzikaal 

plezier! 

 

Skills for kids 

De eerste naschoolse activiteiten georganiseerd 

door Skills for kids zijn in september gestart. De 

kinderen zijn heel enthousiast! 

Via de brief die met het Waterlelienieuws mee 

gestuurd wordt willen wij u graag informeren 

over de activiteiten die komen gaan en wat onze 

ideeën zijn. 

Mocht u de naschoolse activiteit van sept.-dec. 

’16 nog moeten betalen dan kunt u het geld 

overmaken op rekeningnummer NL 34 ABNA 

0601324579 o.v.v. naschoolse activiteit en de 

naam van het kind. 

 

Verjaardagen  

In november zijn 

jarig: 

Florian van Rongen, 

Keanan Suiker, Noa 

Shaltout-Djouder, 

Maleah Aveloo, Thom Weijers, Sven van den 

Bout, Neve van der Lugt, Yara de Maat, Rodyna 

Lamrini, Dean van den Bergh, Djana van 

Heiningen, Thom Wolsing, Morien Lokaa, Julian 

Scholtens, Yashwini Moenielal, Victor 

Willemsen, 

Rowaen Sheotahul, Jaimy van der Plaat, Jim 

Polder, Siddhant Gobardhan, Liam Masic, Luuk 

Smulders, Chiara Post, Sem Steinmetz, Sem 

Voets, Kyan Roos, Max Haasnoot, Lisa Haasnoot, 

Joey Roerade, Ecem Yavuz, Livia Kweekel, Rashil 

Jahangir, Keanu Suiker, Lucas Vierhout, Dean van 

Roon, Liz Huizinga, Evi Olierook, Amy Polder 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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