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Overzicht Maart  

       27 februari t/m 2 maart 

       Voorjaarsvakantie  

10 maart 

Rapport mee gr 3 t/m 8 

14 maart 

Groep 8b naar de Gevangenenpoort 

15 en 16 maart 

10 minuten gesprekken gr 3 t/m 7 

20 maart 

Groepen 6 naar het Nationaal Archief 

23 maart 

Studiemiddag, kinderen vrij 

 

                        

 

Project 

Wat was het leuk en leerzaam! 

Van 15 februari tot en met 22 februari hebben 

de kinderen zich verdiept in KUNST.  

Ze hebben geleerd en gewerkt over schilders en 

kunstenaars en over de verschillende 

technieken, vormen en stromingen. 

Op 22 februari hebben we onze projectweek 

afgesloten met een kijkavond. We hebben het 

heel leuk gevonden dat vele ouders ons 

Waterleliemuseum hebben bezocht! 

Bedankt ouderraad voor jullie inspanningen! 

 

  

 

 

 

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Nieuws uit de ouderraad 

De afgelopen maanden is de ouderraad weer 

volop bezig geweest met allerlei activiteiten.  

Tijdens de Projectweek in de 'kunstige 

Waterlelie' hebben we ervoor gezorgd dat alle 

deuren in stijl waren versierd met een poster 

van de Waterlelies van Monet. Ook hebben we 

samen met meester Theo de kaartjes 

ontworpen waarmee de kinderen de school in 

kwamen. Tijdens de middag en avond zelf stond 

er voor de ouders en de kinderen een drankje 

en een koekje en een snoepje klaar.  

Tijdens  de afgelopen rapportbesprekingen 

heeft de ouderraad ook een lekker kopje koffie 

en thee verzorgd.  Tijdens de avonden voor de 

groep 3 tot en met 7 zullen we in maart 

opnieuw paraat staan. 

Ook zijn de voorbereidingen voor diverse 

activiteiten voor de zomer in volle gang. Er wordt 

al druk vergaderd over het Zomerfeest in juni en 

ook over de Wateringse Veldloop, die ook in juni 

weer op het programma staat. Daarover later 

meer.  

                          

 

10 min gesprekken groep 3 t/m7   

Op woensdag 15 maart en donderdag 16 maart 

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

school verwacht voor een tien-minutengesprek 

over de vorderingen van hun kind. U heeft 

hiervoor een uitnodiging gekregen.  

Omdat met de ouders van de groepen 8 nog niet 

zo lang geleden het advies Voortgezet Onderwijs 

is besproken, worden deze ouders alleen 

uitgenodigd als zij zich hiervoor aanmelden of als 

de leerkracht de ouders zelf wil spreken.  

  

                                

 

Snappet 

Met het MT zijn we in januari naar de 

onderwijsbeurs geweest. Daar kregen we de 

mogelijkheid om met één groep mee te doen 

aan een pilot waarbij kinderen de 

verwerkingsstof op een tablet maken. Na de 

voorjaarsvakantie t/m de zomervakantie  

beginnen de kinderen van groep 5a met het 

werken met tablets. Tablet onderwijs via 

Snappet is een goede manier om te 

differentiëren tijdens de les. Na de instructie 

kunnen de kinderen op hun eigen niveau 

oefenen en automatiseren. 

 

We starten eerst met rekenen en bekijken dan of 

we het ook voor spelling willen gaan invoeren. 

Daarnaast blijven we natuurlijk de bestaande 

methodes gebruiken. 

De komende periode willen we gaan bekijken of 

we het gebruik van Snappet bij ons schoolbreed 

willen gaan inzetten, Het blijft van belang om te 
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onderzoeken of we met dit soort moderne ICT- 

middelen ons onderwijs kunnen verbeteren. 

Voor meer informatie: https://nl.snappet.org/  

 

Studiemiddag 

Zoals ook op de schoolkalender staat vermeld:  

op 23 maart zijn de leerlingen ‘s middags vrij, de 

juffen en meesters hebben een studiemiddag.  

 

 

VakantiepasClub Voorjaarsvakantie  

De voorjaarsvakantie is in aantocht! 

VakantiepasClubleden hoeven zich niet te 

vervelen, want de makers van de 

ZomervakantiePas hebben een supertof 

activiteitenaanbod samengesteld mét 

VakantiepasKorting. Eerst een gratis ontbijtje 

en dan bijvoorbeeld met korting naar de leukste 

films,  een vrolijke lentewandeling maken met 

een schaapsherder, naar het theater, het 

museum of een binnenspeeltuin en nog veel 

meer. Vanaf 13 februari staan alle activiteiten 

op vakantiepas.nl. 

Basisschoolkinderen kunnen zich via de website 

vakantiepas.nl gratis aanmelden als 

VakantiepasClublid. Zij krijgen dan twee weken 

vóór elke schoolvakantie een e-mail met 

kortingsbonnen en een link naar de website 

waar de activiteiten beschreven staan. 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef 

het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

 

                        

 

Vakantieregeling 2017-2018 

Prinsjesdag Di 19-9-

2017 

  

Herfstvakantie Ma 16-

10-2017 

t/m Vr 20-10-

2017 

Kerstvakantie Ma 25-

12-2017 

t/m Vr 05-01-

2018 

Voorjaarsvakantie Ma 26-

02-2018 

t/m Vr 02-03-

2018 

Goede Vrijdag Vr 30-03-

2018 

  

Tweede Paasdag Ma 02-

04-2018 

  

Koningsdag Vr 27-04-

2018 

  

Meivakantie  Ma 30-

04-2018 

t/m Vr 11-05-

2018 

Tweede 

Pinksterdag 

Ma 21-

05-2018 

  

Zomervakantie Ma 16-

07-2018 

t/m Vr 24-08-

2018 

 

                               

Museumbezoek 

Op dinsdag 14 maart zal groep 8B een bezoek 

brengen aan museum de Gevangenenpoort.  

https://nl.snappet.org/
http://www.vakantiepas.nl/
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Op maandag 20 maart gaan de groepen 6 naar 

het Nationaal Archief voor een les over de VOC. 

Groep 6a vertrekt direct om 8.30. Groep 6b 

vertrekt later in de ochtend, omdat zij niet voor 

12 uur terug zullen zijn, blijven zij deze dag 

verplicht over. 

                            

Schooltuintje 

In de bijlage vindt u een brief over de 

Schooltuinencomplexen in Rijswijk. Achter de 

brief zit ook een aanmeldformulier. Kinderen 

kunnen daar na schooltijd, 2x per week op een 

eigen lapje grond, de grond bewerken, zaadjes 

inplanten en plantjes verzorgen. 

Voor meer info zie de brief in de bijlage. 

                      

 

Dansen, zingen en livemuziek  

De kindervoorstelling van Muziekvereniging De 

Phoenix kent dit jaar geen grenzen. Westlands 

musicaltalent en 75 Wateringse muzikanten 

presenteren zich in 2 spetterende 

voorstellingen waarin één jongen zijn passie 

voor dansen ontdekt met een fijne Westlandse 

twist! 

Stap voor Stap met in de hoofdrollen Ties en 

Noah speelt zich af in het Westland waar altijd 

hard gewerkt wordt en helemaal geen tijd is om 

te dansen. Maar daar gaat verandering in 

komen...  12 Maart is er een voorstelling om 

13.00 en een voorstelling om 15.30 en deze 

zullen plaats vinden in de Vang, Lange Spruit 86 

Wateringen. 

Kaartjes zijn 5,- voor kinderen en 7,50 voor 

ouders. 

Kaarten reserveren kan 

via kindertheater@phoenixwateringen.nl 

                          

                                 

Inventarisatie activiteiten in het 

Wateringse Veld  

Het Wateringse Veld heeft een actief 

bewonersplatform met als doel om de belangen 

van de bewoners te behartigen. Het bestuur 

bestaat uit betrokken bewoners die zich 

vrijwillig inzetten om een grotere sociale 

samenhang te creëren, het woongenot te 

verhogen. Kortom het bestuur zet zich in om de 

leefbaarheid in de wijken voor alle bewoners te 

vergroten. In deze enquête willen wij uw 

wensen inventariseren op het gebied van 

activiteiten in het Wateringse Veld en uw 

bijdrage hierin. 

Alvast dank u voor uw deelname. 

Bestuur van het Bewonersplatform Wateringse 

Veld. 

                               

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

mailto:kindertheater@phoenixwateringen.nl
http://www.wateringseveld.info/enquete/index.php?r=survey/index&sid=929329&lang=nl

