
Waterlelienieuws                                             

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

21 april 2017  

Overzicht mei 

24 april t/m 5 mei 

Meivakantie   

8 t/m 12 mei 

Luizencontrole 

9 mei 

Praktisch verkeersexamen groep 7 

14 mei 

Moederdag 

15 mei t/m eind mei 

CITO toetsen 

22 mei 

Groepen 5 naar het Museon 

30 mei   

Groepen 3 naar het Museon 

 

      

 

Mijnschoolinfo 

Wij staan als school niet stil en gaan graag mee 

met de digitale ontwikkelingen. 

Wij berichtten enige tijd geleden al dat de 

nieuwsbrief, de mededelingenbriefjes, 10 

minutengesprekken etc. via één systeem 

gestuurd zullen gaan worden. Met 

Mijnschoolinfo wordt het mogelijk u  als 

ouders/verzorgers gerichter via e-mail te 

informeren. Geen losse mededelingen of 

strookjes die niet voor  u van toepassing zijn. 

Het Digitaal inplannen van oudergesprekken. 

Eigen beheer van de adresgegevens van uw 

kind(eren), verzorgers en de oppas. 

Na de meivakantie is het zover. U krijgt dan een 

e-mail van Mijnschoolinfo met een instructie 

en activatielink om u te registeren in 

Mijnschoolinfo. De Mijnschoolinfo App is er 

voor tablet en smartphone, voor zowel Apple, 

Android en Windows. 

                           

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Vorige week heeft u een mailing ontvangen van 

Scholen met Succes om mee te doen aan het 

oudertevredenheidsonderzoek. 

Voor ons is het belangrijk om een werkelijk beeld 

te hebben hoe u als ouder de school ervaart. Dit 

beeld kan alleen gevormd worden als veel 

ouders de vragenlijst invullen. 

Hierbij dan ook een vriendelijk doch dringend 

verzoek om de vragenlijst in te vullen. 

U heeft nog één week de tijd. 

                                    

 

Nieuws uit de ouderraad 

De activiteiten voor de komende hopelijk 

zonnige maanden krijgen al aardig vorm.  

We hopen dat alle kinderen van de school 

willen meedoen aan de Wateringse Veldloop op 

zondag 11 juni. Er wordt voor de school een 

speciaal vak ingericht voor de 2,5 kilometer. 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Voor 12 mei kunnen kinderen zich gratis via 

school inschrijven. Na 12 mei kun je je ook nog 

aanmelden, maar dan kost dit inschrijfgeld. In 

de aanloop naar de wedstrijd kunnen de 

kinderen ook drie weken extra oefenen in een 

loopgroepje. Iedereen kan zich hiervoor 

aanmelden via 

sportcommissiecbsdewaterlelie@outlook.com.   

Ook de voorbereidingen op het Zomerfeest op 

vrijdag 23 juni zijn in volle gang. In de reis om 

de wereld zijn er voor de kinderen straks veel 

leuke activiteiten te doen in onder meer de 

'landen' Frankrijk, Australië, Mexico, de 

Verenigde Staten, Italië en Japan. 

                              

Ouderbijeenkomst Social Media 

In de nieuwsbrief van maart van het SCOH bent 

u op de hoogte gebracht van de aankomende 

ouderbijeenkomst op 16 mei in De Poort. Het 

thema van deze bijeenkomst is ‘social media’. 

De avond wordt begeleid door spreker Jan 

Willem Roseboom van bureau Jeugd en Media 

en is bedoeld voor ouders van kinderen in de 

groepen 6, 7 en 8.  

Thema ‘social media’ 

Jan Willem Roseboom van Bureau Jeugd en 

Media neemt u mee in de wereld van het kind 

en social media. Kinderen zijn meestal voor hun 

10e al actief op social media: Instagram, 

Snapchat, Twitter, Facebook zijn maar een paar 

voorbeelden. De apps en hun populariteit 

veranderen razendsnel. De interactie is voor 

ouders  lastig te volgen, want wat zetten 

kinderen allemaal online? En realiseren ze zich 

wat de gevolgen kunnen zijn? Wat op internet 

staat, wordt immers nooit helemaal verwijderd. 

  

Als kinderen mediawijs zijn, kunnen ze slim én 

verantwoord omgaan met de media. Dat geldt 

voor zowel online als offline media. Het is 

daarbij van belang dat kinderen weten hoe de 

media hun leven beïnvloeden en hoe ze daar 

het beste mee om kunnen gaan. Ouders 

hebben vaak vragen over hoe ze hun kinderen 

daarbij kunnen helpen. Wat de balans is en wat 

de gevaren zijn. Hoe kunt u uw het beste kind 

begeleiden als zij meer weten van social media 

dan uzelf? En hoe kunt u het beste reageren als 

u merkt dat uw kind dingen doet op social 

media die u niet goed vindt? Na de bijeenkomst 

bent u weer helemaal op de hoogte.  

 

Aanmelding voor deze avond vindt plaats via dit 

formulier. U kunt zich aanmelden tot 12 mei 

2017. 

 

Aanvang 

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom. De 

bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt 

rond 21.00 uur.  

Adres 

Praktijkschool De Poort 

2e Sweelinckstraat 160 

mailto:sportcommissiecbsdewaterlelie@outlook.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_pOhR4zbKEKiMDObL6FXzvERgehNMqlJgBHUi77yJkhUOUZVMUJYWDlTVzJVNU9HRENTQUk3OFcwOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_pOhR4zbKEKiMDObL6FXzvERgehNMqlJgBHUi77yJkhUOUZVMUJYWDlTVzJVNU9HRENTQUk3OFcwOC4u
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2517 HB Den Haag 

Op de website van De Poort vindt u meer 

informatie over de bereikbaarheid van deze 

school.  

  

                              

 

Wateringse Veld 20 jaar 

Wateringse Veld viert haar 20e verjaardag 

In het weekend van vrijdag 22 t/m zondag 24 

september viert het Wateringse Veld haar 20ste 

verjaardag. Op verschillende locaties in de wijk 

wordt dit feestelijk gevierd. 

Er is gekozen voor een Kinderfeest, een 

Jongerenfeest, een Culinair feest, een Sportief 

feest en een Kunst- en cultuurfeest.  

Het leuke aan dit feestelijke weekend is dat alle 

bewoners mee kunnen doen, zich kunnen 

presenteren en mee kunnen helpen om er een 

nog groter feest van te maken want het feest 

wordt gevierd voor en door bewoners! 

Bent u sportief, creatief, muzikaal, een 

(amateur)kunstenaar of houdt u van kokerellen, 

schminken, hand- en spandiensten uitvoeren, 

assisteren bij activiteiten… kortom; wilt u uw 

steentje bijdragen om dit jubileumweekend tot 

een groot succes te maken? Meld u dan aan via 

deze link.  

                                   

 

Museumbezoek  

Op maandag 22 mei bezoeken de groepen 5 het 

Museon voor de les; ‘Aan de slag als 

archeoloog. Groep 5a vertrekt direct ’s 

morgens. Groep 5b vertrekt later in de ochtend 

en blijft deze dag verplicht over.   

 

Op dinsdag 30 mei bezoeken de groepen 3 het 

Museon voor de les; ‘Schattenjacht’. Groep 3a 

vertrekt direct ’s morgens. Groep 3b vertrekt 

later in de ochtend en blijft deze dag verplicht 

over.  

                                  

VakantiepasClub meivakantie  

De meivakantie is in aantocht! 

VakantiepasClubleden hoeven zich niet te 

vervelen, want de makers van de VakantiePas 

hebben een leuk activiteitenaanbod 

samengesteld mét VakantiepasKorting. Speel 

minister op het Binnenhof, bedwing de golven 

bij Hart Beach Surfschool, ga voor straf naar de 

gevangenis of spring een gat in de lucht in het 

trampolinepark! Binnen of buiten, sportief of 

creatief... Er is voor iedereen wat te doen! 

 

Kijk op vakantiepas.nl voor alle activiteiten. 

 

Basisschoolkinderen kunnen zich via de website 

vakantiepas.nl gratis aanmelden als 

http://www.wateringseveld.info/activiteiten/424-wateringse-veld-viert-haar-20e-verjaardag.html
http://app.bm356.net/link/567A2B5272336E6136726B3D/70656F47666A6551414F54526B543178366D446D4B513D3D
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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 op via www.vakantiepas.nl 

 

Bijlage  

In de bijlage de folder jeugdwerk stichting 

MOOI meivakantie 

 

 

 

                           

 

Een fijne vakantie allemaal! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

 

                 

http://www.vakantiepas.nl/


 
 
 
 
 

                                        Centrum Panamaplein 
  Panamaplein 34, 2548 HJ 
  Merle de Römph: 06-22937927/ 

m.deromph@stichtingmooi.nl 
Jimmy Gabriel: 06-39436028 

j.gabriel@stichtingmooi.nl  
  

   
                
                  
 

  Centrum Panamaplein  

Jeugdwerk  
Centrum Panamaplein 

 

 
 

 
 

Meivakantie  
        Programma jeugd Wateringse Veld 

 

Dag Activiteit Tijd Locatie Leeftijd  Aanmelden 

Maandag  

24 April Streetsport 

15.00-

17.00 

Skatebaan  

Lage veld  

Alle 

leeftijden 

Nee 

Dinsdag  

25 April 

Poppentheater 

 

14.00 Panamaplein 34  Vanaf 4 

jaar 

Nee 

Woensdag  

26 April  

Poppentheater 

 

14.00 Panamaplein 34  Vanaf 4 

jaar 

Nee 

Woensdag  

26 April 

Jeugdsoos 12.00-

15.00 

Panamaplein 34 6-14 jaar Nee 

Woensdag  

26 April Streetsport 
13.00-

15.00 

Skatebaan  

Lage veld 

Alle 

leeftijden 

Nee 

Maandag  

1 Mei 

Wijkactiviteit 

Diverse sport en spel 

activiteiten georganiseerd 

door wijkbewoners 

Romehof 

13.00 

15.30 

Romehof 

Lage veld  

Alle 

leeftijden 

Nee 

Maandag  

1 Mei  Streetsport 
15.00-

17.00 

Skatebaan  

Lage veld 

Alle 

leeftijden 

Nee 

Maandag  

1 Mei  

Jongerensoos 19.00-

22.00 

Panamaplein 34 Vanaf 12 

jaar 

Nee 

Dinsdag  

2 Mei 

Bakfietsactiviteiten 13.00-

15.00 

Skatebaan  

Lage veld 

Alle 

leeftijden  

Nee 

Woensdag  

3 Mei 

Jeugdsoos 12.00-

1500 

Panamaplein 34 6-14 jaar Nee  

mailto:m.deromph@stichtingmooi.nl
mailto:j.gabriel@stichtingmooi.nl

