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Overzicht februari 

2 februari 

Groepen 1/2 naar Koomans poppentheater  

9 februari 

Rapport groep 1/2 

Groep 7b Gemeentemuseum 

1/2a en 1/2b Kinderboekenmuseum 

10 februari 

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

14 februari 

1/2c en 1/2d Kinderboekenmuseum 

15 en 16 februari 

10-min gesprekken groepen 1/2 

15 februari t/m 22 februari 

       Projectweek KUNST 

       17 februari 

       1/2e Kinderboekenmuseum 

       22 februari         

       Projectavond 

       27 februari t/m 2 maart 

       Voorjaarsvakantie  

 

                        

 

CITO 

Januari is altijd de maand van de CITO toetsen. 

Die zijn aan het eind van deze week afgerond. Op 

de studiedag van 10 februari gaan de 

leerkrachten  de gegevens van de toetsen 

uitwerken en analyseren. Naar aanleiding 

daarvan worden er doelen gesteld voor de 

tweede helft van het schooljaar. U als ouders 

krijgt middels het rapport  en tijdens de 10 

minuten gesprekken van de leerkracht te horen 

hoe het gaat met de vorderingen van uw kind. Bij 

het rapport krijgen de kinderen van groep 2 en 

de kinderen van groep 4 t/m 7 de CITO grafieken 

mee. 

 

 

10 min gesprekken groep 1/2   

Op woensdag 15 februari en donderdag 16 

februari worden de ouders van de groepen 1 en 

2 op school verwacht voor een tien-

minutengesprek over de vorderingen van hun 

kind.  

  

                               

Groep 8 naar het VO 

In december hebben de leerlingen van groep 8 

hun schooladvies gekregen. In de maanden 

januari en februari kunnen de kinderen met hun 

ouders de open dagen bezoeken. Heel veel 

succes met het kiezen van jullie middelbare 

school!  

                                

Studiedag 

Zoals ook op de schoolkalender staat vermeld:  

op 10 februari zijn alle leerlingen vrij, de juffen 

en meesters hebben een studiedag.  

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Kinderen uit groep 4 t/m 8 

We hebben met de leerkrachten ons 

gangbeleid, kinderen uit groep 4 t/m 8 gaan 

zelfstandig naar de klas,  geëvalueerd. 

De volgende punten kwamen naar voren: 

-de leerkracht kan gelijk starten om 8.30 uur 

met de les. 

- meer aandacht voor de kinderen bij het naar 

binnen lopen in de klas. 

-meer rust en ruimte in de gangen, dit viel 

vooral de kinderen op. 

-Niet alle ouders houden zich eraan. Er zijn 

enkele ouders die structureel hun kind de klas 

in blijven brengen.  

-Er zijn ouders die af en toe met hun kind 

meelopen. 

In de MR zullen we nu bespreken hoe we het 

beleid willen vaststellen. De komende periode 

gaan we verder zoals afgesproken. Dus de 

kinderen stimuleren zelfstandig naar de klas te 

gaan. We vragen de ouders die dat nog niet 

doen hier ook aan mee te werken.  

                          

Steppen 
De kinderen mogen hun steppen, skateboard of 

skates niet mee in school nemen. Wij hebben te 

weinig ruimte en de stepjes in de gang kunnen 

bij een eventuele ontruiming gevaarlijke 

situaties opleveren. 

 

 

 

Project 2017  

Het is bijna zover. We gaan weer aan een project 

werken! Van 15 februari tot en met 22 februari 

gaan we ons buigen over het project " Kunst". Dit 

houdt in dat de kinderen elke middag leren en 

werken over Kunst en op creatieve wijze 

opdrachten gaan maken. De kinderen gaan 

kunstenaars en diverse vormen van kunst 

ontdekken door bijvoorbeeld een levensgroot 

schilderij na te maken van één van de meesters. 

Er komt zoveel mogelijk aanbod, maar iedere 

groep heeft een eigen onderwerp samen met de 

parallelgroep. 

Op woensdagavond 22 februari willen we u al 

het werk van de kinderen graag laten zien. Dan 

houden we een open avond in Museum de 

Waterlelie. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

Voor deze avond is wel een indeling gemaakt 

om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Kinderen waarvan de achternaam begint met 

de letter  

L t/m Z mogen komen van 16.45 tot 17.45.  

A t/m K mogen komen van 18.30 tot 19.30. Uw 

kind krijgt daar een gekleurde toegangskaart 

voor. 

Wij hebben er veel zin in en we verwachten er 

een geweldig project van te maken. 

De projectcommissie. 
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Communicatie  

Er zijn 273 ouders die zich hebben aangemeld 

voor de nieuwsbrief via de website. We hebben 

314 gezinnen. Daaruit blijkt dat niet iedereen 

aangemeld is en dus op de hoogte wordt 

gehouden. Vandaar dat we ook de mail 

gebruiken. Dit willen we graag anders. 

De afgelopen tijd hebben onze ICT-ers Marc le 

Comte en Theo Staats verschillende 

mogelijkheden bekeken om alle ouders op een 

éénduidige manier te bereiken. We zijn heel 

enthousiast over de applicatie Mijnschoolinfo. 

De app vergemakkelijkt en structureert de 

communicatie tussen school en ouders.  

Wij willen heier zo snel als mogelijk mee gaan 

werken maar kunnen daar nu nog geen 

uitspraken over doen.  

 

2e termijn overblijfbetaling  
Voor 1 januari 2017 had de 2de termijn van 

de overblijfbijdrage bij ons binnen moeten 

zijn. Dit is helaas nog niet door iedereen 

gedaan. We verzoeken u daarom de 

openstaande betaling voor 10 februari 2017 

alsnog  in orde te maken.  

Het niet betalen van de overblijfbijdrage kan tot 

gevolg hebben dat uw kind niet meer kan 

overblijven.  

 

                           

 

 

Ouderbijdrage  

Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet 

hebben betaald, vragen wij dit zo spoedig 

mogelijk te doen. De bedragen zijn € 75,00 (1e 

kind), € 55,00 (2e kind) en € 35,00 (3e kind) en 

kunnen onder vermelding van de naam en de 

groep van het kind worden overgemaakt op 

bankrekening NL40ABNA0420892443 ten name 

van CBS De Waterlelie  

Net als vorig schooljaar is in gezamenlijk overleg 

met de schooldirectie en MR afgesproken, dat 

indien de ouderbijdrage niet wordt ontvangen er 

een extra bijdrage in rekening zal worden 

gebracht voor het komende schoolreisje dit 

voorjaar. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig 

zal zijn. Dank voor uw bijdrage.       

 

                        

 

Museumbezoek 

Op donderdag 2 februari gaan alle groepen 1/2 

naar de voorstelling 'Zevenslapers' in 'Koomans 

poppentheater'. De groepen a,b,c zullen aan het 

begin van de ochtend vertrekken. De groepen d 

en e rond 10 uur. Omdat de groepen d en e 

waarschijnlijk niet op tijd terug zijn blijven zij 

deze ochtend verplicht over. 

Op donderdag 9 februari gaan de groepen 1/2 a 

en b naar de tentoonstelling 'Blij, boos en bang 

met kikker' in het Kinderboekenmuseum. Groep 

a vertrekt aan het begin van de ochtend.  
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Groep b rond kwart over 10. Omdat groep 1/2 b 

waarschijnlijk niet op tijd terug is, blijven de 

kinderen van deze groep op 9 februari verplicht 

over. 

Op dinsdag 14 februari bezoeken de groepen 

1/2c en d deze tentoonstelling. Groep c vertrekt 

aan het begin van de ochtend. Groep d rond 

kwart over 10. Omdat groep 1/2d waarschijnlijk 

niet op tijd terug is, blijven de kinderen van deze 

groep op 14 februari verplicht over. 

Vrijdag 17 februari zal groep 1/2 e aan het begin 

van de ochtend deze tentoonstelling bezoeken. 

 

Op donderdag 9 februari gaat groep 7b naar het 

Gemeentemuseum voor de les 'Klik klak, 

begrijpend kijken voor fotografen’. De groep zal 

aan het begin van de ochtend vertrekken.  

 

 

                       

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

 

                    



Waterlelienieuws 

 

 

5 

 

 


