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Overzicht december 

5 december 

Sint op school, alle kinderen 12.00 uur vrij 

6 december 

studiedag alle kinderen vrij 

12 + 13 december 

Adviesgesprekken groep 8  

12 t/m 15 december 

Inzameling producten voedselbank 

21 december 

Kerstviering groepen 1/2 18.30 uur 

22 december  

Kerstviering ochtend groep 3 t/m 8 in de 

kerk 

Kerstdiner op school 3 t/m 8 17.00 – 18.15 

uur 

23 december 

Groep 1/2 kerstontbijt op school 

23 december 

Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

26 december t/m  6 januari 

Kerstvakantie 

 

                        

Goede doel 

December is de maand waarin aandacht voor 

elkaar, gezelligheid, cadeautjes en lekker eten 

centraal staan. In deze maand willen wij dat 

onze leerlingen zich ook bewust worden van 

mensen die in veel minder luxe leven dan wij 

dat doen. Daarom houden wij dit jaar een 

inzamelingsactie voor de voedselbank 

Haaglanden. 

In Nederland leeft meer dan een miljoen 

mensen onder de armoedegrens. De 

voedselbanken helpen de armste mensen door 

ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.  

Van maandag 12 t/m donderdag 15 december 

mogen de kinderen één van onderstaande 

producten mee naar school nemen. In elke klas 

staat een krat, waar deze producten in worden 

verzameld.  

 Koffie/thee/suiker 

 Rijst/macaroni/spaghetti/mihoen 

 Crackers(Wasa)/ontbijtkoek/ 

beschuit/enz. 

 Groenten/fruit/runderworstjes in 

blikjes of potten 

 Potten 

jam/pindakaas/chocopasta/pasta- 

sauzen/enz. 

 Kippensoep/rundersoep/bouillon in 

blikken of potten 

 Nonfood producten als shampoo, 

tandpasta, wasmiddel etc. 
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Let erop dat de uiterste houdbaarheidsdatum 

nog niet is verstreken. 

Op deze manier hopen wij een steentje bij te 

dragen aan de goede inzet van de voedselbank. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

                                    

Adviesgesprekken groep 8 

Op maandag 12 december en dinsdag 13 

december vinden de adviesgesprekken 

plaats.   Ouders en kind komen samen naar het 

gesprek.  

                           

Schooltoernooien 

Er zijn dit jaar weer veel enthousiaste leerlingen 

die meedoen met de schooltoernooien. De 

gemeente Den Haag organiseert ieder jaar voor 

elke klas een aantal toernooien. Het toernooi is 

altijd op een woensdagmiddag en tegen andere 

basisscholen uit Den Haag. Deelnemen is 

natuurlijk vrijwillig. 

De Waterlelie heeft al met 123 kinderen 

meegedaan met handbal, voetbal, dammen en 

volleybal. Iedereen krijgt een vaantje, maar we 

hebben ook een paar bekers gewonnen en gaan 

zelfs met een voetbalteam naar de stedelijke 

finales! 

In de loop van dit schooljaar wordt er nog voor 

tafeltennis, basketbal, schaken, hockey, atletiek 

en korfbal een toernooi georganiseerd.  

Alle leerlingen kunnen gratis deelnemen aan 

een toernooi. De leerlingen moeten wel zelf 

zorgen dat ze worden afgezet en opgehaald bij 

de locatie van het toernooi. 

Het sportieve schooljaar wordt in juni 

afgesloten met de Wateringse Veldloop. Vorig 

jaar was De Waterlelie goed vertegenwoordigd, 

dit jaar misschien zelfs met een 

leerkrachtengroep? 

                          

 

Sinterklaasviering 

Op vrijdag 2 december beginnen wij al met de 

voorpret. De pietenband komt namelijk spelen 

in de school.  

Op 5 december komt Sinterklaas natuurlijk ook 

naar de Waterlelie.  

Vanaf 8.20 uur staan alle leerkrachten op het 

schoolplein. U kunt uw kind bij de eigen 

leerkracht op het schoolplein brengen.  

Vindt u het zelf ook leuk om te blijven kijken? 

Dat kan! We verzoeken ouders op de heuvel te 
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gaan staan en achter de hekken. Alle kinderen 

zijn die dag om 12:00 uur uit!  

                               

Kerstviering groepen 1/2  

Op woensdag 21 december om 18.30 uur is er 

op school een kerstviering voor de groepen 1 

en 2. Vanaf 18.20 uur zijn de kinderen, samen 

met maximaal 2 volwassenen, welkom in hun 

eigen klas. Helaas kunnen broertjes/zusjes niet 

bij de viering aanwezig zijn. Tijdens de viering 

gaan de kinderen o.a. kerstliedjes zingen en het 

kerstverhaal na spelen. De viering duurt tot 

ongeveer 19.15 uur. Na afloop is er gelegenheid 

om nog een drankje te nuttigen. De ouders van 

de kleutergroepen krijgen nog een uitnodiging 

voor de kerstviering. 

                                

Kerstviering groep 3 t/m 8 

De kerstviering van groep 3 t/m 8 vindt plaats 

op donderdag 22 december in de 

Bernadettekerk te Rijswijk.  

De kinderen lopen vanaf school naar de kerk. 

Groep 3a t/m 8a heeft om 9.15 uur de viering. 

Groep 3b t/m 8b heeft om 10.15 uur de viering. 

We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen 

lopen naar de kerk. U kunt zich opgeven via 

ilserapati@hotmail.com  

 

 

 

Kerstdiner groep 3 t/m 8 

Op 22 december ‘s avonds hebben we voor het 

eerst een kerstdiner op de Waterlelie. Het 

traditionele kerstontbijt komt daarmee te 

vervallen.  

Voor het Kerstdiner komt een intekenlijst bij de 

klas te hangen. U kunt daarop invullen wat uw 

kind maakt/meeneemt naar het kerstdiner. 

De inloop is vanaf 17.00 uur. Om 17.15 uur gaat 

de klasdeur dicht. Om 18.15 is het kerstdiner 

klaar. U ontvangt hierover nog een aparte brief. 

 

Kerstontbijt groep ½ 

Op vrijdagochtend 23 december hebben de 

kleuters het kerstontbijt. De intekenlijst hangt 

binnenkort naast de klas. 

 

                                

Nieuws uit de Ouderraad 

De afgelopen weken zijn we binnen de 

Ouderraad druk geweest met de feestmaand 

december.  

De Waterlelie is mede dankzij hulp van moeders 

uit allerlei klassen helemaal in stemming 

gebracht voor Sinterklaas. Er is heel wat 

afgeknipt en geplakt om de school en alle 

lokalen gezellig te maken.  De rommelpieten 

hebben ook al een bezoek gebracht aan de 

school en alle kinderen hebben een 
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chocoladeletter in hun schoen gekregen.  De 

Sint zal op 5 december met zijn Pieten ook 

langs komen op de Waterlelie. 

De Ouderraad is ook al druk in de weer met 

Kerstmis. Er wordt hard gewerkt aan 

kerstversieringen en die zullen direct na 

Sinterklaas in de school te zien zijn.  

Tijdens de rapportavonden van de groepen 3 

tot en met 7 heeft de Ouderraad voor alle 

ouders een heerlijk kopje koffie of thee 

verzorgd. Ook tijdens de infoavond voor groep 

8 was er voor een versnapering gezorgd.  

De Ouderraad zal dit ook tijdens de kerstviering 

van de groepen 1 en 2 doen. Het plan is dan 

ook iets voor de ouders te doen van de 

andere groepen die op 22 december hun 

kinderen komen halen na het kerstdiner. 

Daarover later meer.    

                                    

Skillsforkids  

Wat fijn om te zien dat de kinderen zo 

enthousiast zijn voor het naschoolse aanbod! 

Afgelopen periode hebben wij geïnventariseerd 

voor welke activiteiten de meeste 

belangstelling is. 

Skillsforkids gaat kijken wat gaat lukken met de 

planning. 

Vanaf maandag 12 december kunt u zich weer 

inschrijven. 

Mocht een activiteit vol zitten dan komt uw 

kind op de wachtlijst. 

 

Betalingen 

Denkt u eraan om de tweede termijn van het 

overblijfgeld te betalen! En heeft u de 

ouderbijdrage al betaald?  

 

Studiedag 

Zoals op de schoolkalender staat vermeld, zijn de  

kinderen op dinsdag 6 december vrij in verband 

met een studiedag voor de leerkrachten.  

                                   

                                   

 

Kinderen uit groep 4 t/m 8 

Heel veel kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gaan 

nu zelfstandig naar de klas en nemen afscheid 

van hun vader of moeder op het plein of thuis. 

Wij merken echt een verschil en zijn blij met de 

voordelen.  

Soms hangen wij een intekenlijst naast de klas. 

Dat is dan een beetje tegenstrijdig. Wij zijn op 

zoek naar andere digitale oplossingen. Tot die 

tijd nog even ouderwets intekenen.  
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Verjaardagen  

In december zijn 

jarig: 

Tonnie Sieck, 

Frederique Huijbens, 

Adam Nita, Rohan 

Bruin, Siebe van Holland, Tomasso Pittana, 

Jarett Smees, Louisa Ras, Gioya Reigwein, 

Chanelle Hendriks, Amy de Nennie, Daphne 

Jansen, Stéphanie Blaauwwijk, Brechtje Brakke, 

Alain van der Dussen, Jeroen Welman, Rayane 

El Hammouti, Nina Schuring, Jayden Paternot, 

Lavella Slootweg, Daniël Blaauwwijk, Carmen 

Camonier, Dahnay Linschoten Meijer,  Adine 

Groeneweg, Kimberley de Boom, Massimo 

Signore, Ishayra Ramnares, Louise Rijvers  

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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