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31 maart 2017  

Overzicht april 

3 april 

6a en 6b 13.30 tot 14.30 koninklijke 

schouwburg 

4 april 

groepen 7 en 8 10.30 – 11.20 uur 

Bink, the match 

6 april  

Theorie examen verkeer groep 7 

13 april 

Paasviering en paasontbijt op school 

Gr 1 t/m 4 12.15 uur vrij 

Gr 5 t/m 8 12.30 uur vrij  

18,19 en 20 april 

CITO Eindtoets 

19 april 

BHV training herhaling leerkrachten 

21 april 

Schoolreis groep 1 t/m 7 

24 april t/m 5 mei 

Meivakantie     

      

Kinderverkiezingen 

Wat was het leuk en leerzaam voor de kinderen 

om mee te doen aan de kinderverkiezingen en 

live aanwezig te mogen zijn bij de bekendmaking 

van de uitslag op 14 maart. Wij hebben van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om demissionair 

staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker te 

bevragen naar zijn plannen met het onderwijs. 

Ook waren we benieuwd of hij nog  wist dat hij 

de eerste steen heeft gelegd van de Waterlelie. 

Hij zei van wel. 

 

 

 

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Disco 

Op 17 maart hebben we onze jaarlijkse disco 

gehouden voor de groepen 7 en 8. Voor de 

eerste keer in ons eigen speellokaal. En dat was 

extra leuk en ging prima. Het thema was “The 

Jungle”. De kinderen hadden zich mooi uitgedost 

en de leerkrachten natuurlijk ook. 

 

  

                             

Kunst in de wijk 

Wij hebben meegedaan aan een kunstworkshop 

georganiseerd vanuit de wijk. Er konden 4 

groepen meedoen. Dit waren groep 4b, 5b, 6a en 

7a. De kinderen gingen aan de slag met een 

kunstenares om een gezamenlijk kunstwerk te 

maken. Hierin laten zij zien waar zij trots op zijn 

in hun wijk en hoe zij de wijk in de toekomst 

graag zien. De kunstwerken zijn op 25 maart 

tentoongesteld op het Young Wateringse Veld 

festival. 

Groep 5b 
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Prijs 

Isabelle van der Vet heeft de fotowedstrijd 

gewonnen van de projectavond. Gefeliciteerd! 

 

                              

Schoolreis 

Op 21 april gaan we op schoolreis. We doen om 

het jaar mee aan de Koningsspelen. Dit jaar gaan 

we op de dag van de Koningsspelen op 

schoolreis. Dit doen we onder andere omdat we 

hopen daarmee rustigere parken aan te treffen 

juist omdat veel basisscholen meedoen aan de 

Koningsspelen.  

Vorig jaar ontstond er verwarring over de patat. 

Hieronder beschrijven wij waarom wij de keuze 

voor patat of geen patat maken. 

 

Voor groep 3 t/m groep 7 is er een patatje op 

schoolreis.  

 

Voor de kleutergroepen bestellen wij bewust 

geen patatje. 

De redenen hiervoor zijn: 

- De ervaring leert dat veel patat niet wordt 

opgegeten door de kinderen. 

- Kinderen zijn altijd erg  blij met 

een schoolreislunch vanuit thuis. 

- De kleutergroepen hebben een beperkte tijd 

in de speeltuin. Er moeten 150 kinderen van 

patat worden voorzien. Dit betekent in de regel 

dat een groot deel van de patat koud is. 

Patat regelen en eten  kost de nodige tijd. 

Kleuters hebben gewoon meer tijd nodig dan 

oudere kinderen. 

- Er zijn hele leuke picknickplaatsen in de 

speeltuin waar de kinderen heerlijk met hun 

eigen lunch kunnen zitten.  

 

Uiteraard zijn wij ons bewust dat iets lekkers 

krijgen op schoolreis er wel bij hoort. 

Alle kleuters krijgen in plaats van patat een ijsje. 

 

Wij gaan er vanuit dat u zo voldoende bent 

geïnformeerd. 

 

                               

Groep 8 eindtoets 

In april maken groep 8’ers in Nederland verplicht 

een eindtoets. In 2015 werd het maken van een 

eindtoets verplicht gesteld. Voor die tijd 

mochten scholen zelf beslissen of ze de Citotoets 

afnamen. Als school kun je tegenwoordig kiezen 
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voor 6 verschillende eindtoetsen. Samen met 

bijna 65% van alle basisscholen kiezen wij ook in 

2017 voor de Centrale Eindtoets van CITO. De 

eindtoets laat zien in welke mate kinderen de 

referentieniveaus voor taal en rekenen 

beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk 

type vervolgonderwijs bij een leerling past. De 

eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te 

stellen of het basisonderwijs en het voortgezet 

onderwijs goed op elkaar aansluiten.  

 

                                

Bezoek algemeen directeur Gerard 

van Drielen 

Maandag 27 maart is dhr. Gerard van Drielen, 

directeur van het SCOH, bij ons op schoolbezoek 

geweest. Hij heeft gesproken met kinderen, 

ouders, Ib-ers, administratie, leerkrachten en 

directie. Hij was erg geïnteresseerd en na afloop 

vol lof over onze school. De inhoudelijke 

terugkoppeling krijgen we nog.  

  

                        

Naschoolse activiteiten  

Zoals u weet zijn wij dit jaar gestart met de 

naschoolse activiteiten.  

Voor alle naschoolse activiteiten is juf Marije 

het aanspreekpunt mbroekmans@scoh.nl. 

Mocht er dus iets zijn dat u opvalt dan kunt u 

haar altijd benaderen. 

 

Skillsforkids heeft over alle activiteiten die 

gegeven worden de eindverantwoordelijkheid. 

Dit betekent dat zij alle communicatie 

verzorgen en u op de hoogte houden als een 

activiteit niet doorgaat. 

U bent verantwoordelijk dat uw kind op tijd bij 

de activiteit is en op tijd wordt opgehaald.  

 

Op de website van Skillsforkids kunt u zich 

aanmelden en kunt u zien op welke dagen de 

activiteit valt. 

www.skillsforkids.nl/dewaterlelie 

Voor elke activiteit vragen wij een kleine 
bijdrage. U kunt dit bedrag overmaken op 
rekeningnummer:  
NL 34 ABNA 0601324579 o.v.v. naschoolse 
activiteit en de naam van het kind. 
 

Vanaf vrijdag 31 maart kunt u zich aanmelden 

voor de activiteiten in periode 3.  

De inschrijving stond al eerder open. Mocht u 

zich al eerder hebben aangemeld en zijn er 

meer kinderen dan plaatsen dan zullen wij dit 

keer loten. 

(Het inschrijfsysteem werkt namelijk centraal 

en kan niet per individuele school geregeld 

worden. Wij willen graag gelijke kans creëren) 

 

In de laatste periode zijn er minder lessen. 

 

Activiteit 

      

Start            Bijdrage 

kleuterdans  Dinsdag 9 

mei 

€15,00 

mailto:mbroekmans@scoh.nl
http://www.skillsforkids.nl/dewaterlelie
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kleutertheater Vrijdag 12 

mei 

€15,00 

Groep 3-4: 

boksen 

Donderdag 

18 mei 

€15,00 

Groep 5-7: 

freerunning 

Vrijdag 12 

mei 

€15,00 

 

                          
 

Nieuws uit de Ouderraad 

Nu de lente weer is begonnen, zijn we in de 

ouderraad volop bezig met de voorbereidingen 

op de activiteiten in de zomer.  Op zondag 11 

juni staat eerst de Wateringse Veldloop op het 

programma. Volgende week wordt de brief 

gemaild over dit gezellige hardloopfeestje in de 

wijk van de school. We hopen natuurlijk dat er 

zoveel mogelijk kinderen en ouders mee zullen 

doen.  Vanuit de ouderraad zullen we op die 

dag ook weer aanwezig zijn om wat lekkers en 

leuks te verzorgen.  

Op vrijdag 23 juni staat na schooltijd tussen 

15.00 en 17.00 het Zomerfeest op het 

programma. Bij deze lichten we al een tipje van 

de sluier op met het thema. Dat wordt Reis om 

de Wereld. We zijn hard bezig om allemaal 

leuke dingen te organiseren voor dit 

internationale thema. Houd in ieder geval 

allemaal die vrijdagmiddag na school vrij!  

De ouderraad heeft na de inspanningen rond de 

Sinterklaas en Kerstmis ook een bijdrage 

geleverd aan de Paasversiering op school door 

paastakken voor alle klassen te regelen. 

                                  

PO in actie 

Zoals u misschien heeft vernomen zijn de 

vakbonden en een speciaal opgerichte 

actiegroep van leraren “PO in actie” bezig om 

het primair onderwijs een impuls te geven.  

Kortom, er lijkt een hoop te gebeuren in het PO. 

Dit vooral met als doel kleinere klassen en een 

hoger salaris. 

 

Gezocht leerkrachten voor de 

Invalpool  

Om leerkrachten te werven die als vaste invaller 

willen werken, is ons schoolbestuur SCOH een 

campagne gestart. Via korte films, google ads, 

een website en posters bevelen huidige 

leerkrachten het werken op één van de (37) 

SCOH scholen aan.  

 

Waarom een Invalpool?  

Om er zeker van te zijn dat we altijd een goede 

leerkracht voor de klas hebben staan in geval 

van ziekte of een tijdelijke vacature, heeft ons 

schoolbestuur SCOH een eigen Invalpool 

opgericht. De leerkrachten die vanuit deze 

Invalpool werken, werken als vaste invaller voor 

een groep scholen van SCOH.  
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Gevonden: leerkracht 

Kent u een leerkracht die in bezit is van een 

PABO-diploma en geïnteresseerd is om als vaste 

invaller te werken? Verwijs dan naar de site 

www.scohinvalpool.nl. Via het contactformulier 

kan hij of zij de interesse aangeven en een cv 

opsturen.  

 

                           

 

Hemelvaart 

Op de ouderkalender staat niet vermeld dat de 

school tijdens hemelvaart op 25 mei en ook op 

26 mei gesloten is.  

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

 

                    

http://www.scohinvalpool.nl/

