
Waterlelienieuws                                             

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl  

23 december 2016  

 

Kerstvieringen 

We hebben met alle groepen Kerst gevierd en 

kijken tevreden terug. Ook het kerstdiner was 

een groot succes.  

Ouderraad ontzettend bedankt. Jullie hebben 

ervoor gezorgd dat de school heel mooi versierd 

en verlicht was! Daarnaast was het erg leuk dat 

de ouders donderdagavond vanaf 18.00 uur een 

drankje kregen en konden genieten van het 

schoolkoor. 

Hieronder een foto impressie. 

 

Groep 1/2d tijdens de viering woensdagavond 

in de klas.  

 
 

 

 

 

 

Het Waterlelie schoolkoor 

 

 

Zingen in de kerk 
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Diner op de Waterlelie en de Lelie 

 

 

 
Ontbijt in de groepen 1/2 
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Voedselbank 

We hebben geweldig ingezameld met elkaar.  

De kinderen hebben ervoor gezorgd dat er 

uiteindelijk 24 kratten goed gevulde kratten 

konden worden opgehaald bij onze school.   

Iedereen bedankt. 

 

                             

MR 

Na de zomervakantie is de 

medezeggenschapsraad van de Waterlelie 

alweer 2 keer bij elkaar geweest om te 

vergaderen over verschillende onderwerpen. 

Tijdens de eerste vergadering stond het 

Jaarplan van de MR in het middelpunt. Hierin 

staat kort beschreven waar de MR zoal over 

vergadert en wat haar  rechten en plichten zijn. 

Ook kunt u in dit plan de doelen van de school 

vinden en welke rol daarin is weggelegd voor de 

MR.  

Daarnaast heeft de MR ook voor zichzelf een 

aantal speerpunten opgesteld, die gedurende 

het jaar uitgevoerd worden. Te denken valt aan 

het verbeteren van de interne organisatie van 

de MR, maar ook om de communicatie met de 

ouders van leerlingen op de Waterlelie te 

vergroten.  

Dit jaarplan wordt met dit Waterlelienieuws 

meegestuurd ter informatie, zodat u op de 

hoogte bent van de activiteiten van de MR.  

Daarnaast willen wij u er nogmaals op wijzen, 

dat als er school brede onderwerpen zijn, 

waarover u zich zorgen maakt, u dit altijd kunt 

mailen naar het volgende emailadres: 

mrwaterlelie@gmail.com 

Dit emailadres kunt u ook vinden op het MR 

gedeelte van de website. Hierbij ook de link 

naar de schoolsite: 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/medeze

ggenschapsraad  

Op deze pagina vindt u een week voor de 

vergadering de agenda en ongeveer een week 

na de vergadering de notulen van de 

vergadering. Zo kunt u op de hoogte blijven wat 

er in de MR besproken wordt.   

 

                               

Vuurwerkpreventie 

Donderdagmiddag hebben de groepen  7 &8 van 

bureau HALT een vuurwerk preventie les 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
mailto:mrwaterlelie@gmail.com
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gekregen. De voorlichting ging over 

verschillende vormen van overlast die spelen 

rondom de jaarwisseling en de gevolgen daarvan 

voor anderen: vernielingen, brandstichting en 

baldadig gedrag met (illegaal) vuurwerk. Ook zijn 

de regels rondom vuurwerk besproken.   

   

                              

Oostergosingel 

Verzoek van de bewoners van de 

Oostergosingel. Wilt u de opritten vrijhouden als 

u daar parkeert. Bewoners kunnen soms niet 

weg met de auto omdat hun oprit geblokkeerd 

wordt.  

                                    

Verjaardagen  

We zullen vanaf nu de verjaardagen van de 

kinderen niet meer in het Waterlelienieuws 

zetten. Dit i.v.m. privacy.  

 

Iedereen hele fijne dagen en een 

prettige vakantie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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