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

1 juni 2017  

Overzicht juni 

2 juni  

Middag vrij gr 1t/m 4 12.15 uur 

Gr 5 t/m 8 12.30 uur i.v.m. studiemiddag  

5 juni  

vrij tweede Pinksterdag 

6 juni 

Kinderen vrij i.v.m. studiedag  

11 juni 

Wateringse Veld loop  

12 t/m 16 juni 

Groep 8 op kamp 

19 en 20 juni  

10 min. gesprekken groepen ½ 

23 juni   

15.00 – 17.00 uur  

Zomerfeest alle kinderen en ouders 

28 juni  

Groep 7A  museumbezoek  

30 juni  

Laatste nieuwsbrief schooljaar met daarin    

de verdeling van de groepen ½ en 3 en 

verdeling van de leerkrachten en de 

groepen.   

 

                 

 

Mijnschoolinfo 

Inmiddels hebben van de 316 gezinnen zich 188 

gezinnen aangemeld bij Mijnschoolinfo.  

Deze nieuwsbrief hebben we ook verstuurd via 

Mijnschoolinfo. Ook als u niet bent aangemeld 

krijgt u nu de nieuwsbrief in uw mail. Maar om 

van alle mogelijkheden te profiteren is het 

belangrijk dat u zich aanmeldt en andere 

gezinsleden zelf toevoegt zodat zij ook de 

informatie krijgen toegestuurd.   

De groepen ½ sturen binnenkort een 

uitnodiging om het 10- minutengesprek over 

uw kind zelf in te plannen via Mijnschoolinfo.  

 

Eindtoets groep 8 

Wij zijn heel tevreden met de uitslag van de 

eindtoets: een gemiddelde score van 538,8 ! 

Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Daarmee krijgen we een goed. We zijn trots op 

alle kinderen van groep 8 en alle leerkrachten 

van onze school. 

                            

 

Groepen 8 op schoolkamp  

Van maandag 12 juni t/m vrijdag 16 juni gaan de 

groepen 8 op kamp. We gaan dit jaar met de bus 

naar de Aalbertshoeve in Ermelo. Wil je weten 

wat ze allemaal doen? Volg groep 8 op twitter:  

@kampwaterlelie en bekijk de foto's op de 

website.  

We hopen op goed weer en een fantastische 

week!      
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De Kampgroet op 13, 14 of 15 juni 

Wilt u uw zoon of dochter verrassen op kamp? 

Stuur dan een kampgroet! Dit is een kaartje dat 

wij aan de kinderen geven tijdens het 

avondeten.  

U kunt een kaartje laten bezorgen op dinsdag 13 

juni, woensdag 14 juni of donderdag 15 juni 

maar u kunt natuurlijk ook meerdere groeten 

doen. Het bezorgen kost €0,50 per groet. Van dit 

geld wordt op het kamp wat lekkers voor de 

kinderen gekocht.  

Ook opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, tantes, 

ooms, vriendjes en vriendinnetjes mogen een 

groet inleveren. 

De kaartjes kunnen worden ingeleverd in de 

speciale ‘brievenbus’ bij juf Monique en de 50 

cent (per groet) in de spaarpot. Dit kan in de 

week voor kamp, vanaf maandag 5 juni.  

                              

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Alle ouders bedankt voor het invullen van de 

enquête. We hebben vandaag de uitslag binnen 

gekregen. In de volgende nieuwsbrief komen   w 

e hierop terug. r geven we u een terugkoppeling                                   

                                 

 

Nieuws uit de ouderraad 

We tellen af naar twee zomerse evenementen in 

de laatste weken van het schooljaar.  

Op zondag 11 juni staat de Wateringse Veldloop 

op het programma. Er doen in totaal 128 

kinderen mee.  We verzamelen met de school 

met zijn allen op het veld om een foto met 

elkaar te maken.  Is er een ouder die het leuk 

vindt om dat te doen? Graag dan even melden 

bij de tafel van de school.  Alle kinderen die 

meedoen krijgen van de ouderraad een brief 

met nog verdere informatie over de loop.  

Zomerfeest 

Op vrijdag  23 juni organiseert de ouderraad het 

zomerfeest van 15.00 uur tot 17.00 uur. We 

gaan er een feestelijke middag van maken met 

leuke spellen en activiteiten in het thema ‘Rond 

de wereld’.  Ouders zijn wel zelf 

verantwoordelijk voor hun kind(eren). Om 

14.45 uur zingen we met elkaar op het plein het 

Waterlelielied waarna uw kind bij de leerkracht 

opgehaald kan worden en gestart kan worden 

met  verschillende activiteiten. De kinderen 

krijgen een paspoort waarop alle onderdelen 

staan vermeld en kunnen worden afgestreept. 

Daarnaast zorgen we nog voor lekkers. 

Kinderen mogen verkleed komen in het thema. 

We hebben er heel veel zin in! 

 

OPROEP: 

Voor het zomerfeest zijn we op zoek naar 

ouders die zich beschikbaar willen stellen als 

EHBO’er/BHV’er. Mocht u geïnteresseerd 

zijn, stuur dan een mail naar 

vanessabeijersbergen@gmail.com  

mailto:vanessabeijersbergen@gmail.com
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De overgang van groep 2 naar 3 

Aan het einde van de kleutertijd volgt de 

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de 

kinderen (en de ouders) een spannende stap! 

Op de Waterlelie hebben we 5 kleutergroepen. 

Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 

samen. Dat betekent dat er groepen verdeeld 

moeten worden. In dit stukje ontvangt u 

informatie over de procedure die we hiervoor 

hanteren. Bij het samenstellen van de groepen 3 

proberen we een zo evenwichtig mogelijke 

verdeling te maken qua: 

o Aantal kinderen   

o Aantal jongens en meisjes   

o Niveau   

o Aantal zorgleerlingen   

o Vriendjes / vriendinnetjes  

o Gedragsproblematiek 

Al met al is het ieder jaar een behoorlijke  

puzzel. Elke kleuterleerkracht brengt haar eigen  

groep op al bovenstaande punten in kaart, en  

deelt de groep in twee gelijkwaardige helften.  

Met al deze halve groepen gaan we vervolgens  

de groepen 3 samenstellen. Hierbij kan het dus  

voorkomen dat 1 of meerdere groepen verdeeld 

worden. Het resultaat van de verdeling gaat 

eerst weer terug naar alle kleuterjuffen. Pas als 

iedereen het eens is over de verdeling, stellen 

we de verdeling definitief vast. U als ouders 

wordt over de verdeling geïnformeerd middels 

het Waterlelienieuws. Dit is een bewuste keuze, 

omdat zo alle ouders gelijktijdig geïnformeerd 

worden. Hoewel we de mening van ouders 

natuurlijk heel belangrijk vinden, brengen we in 

principe daarna geen veranderingen meer aan in 

de samenstelling van de groepen.    

 

                                  

Tien-minuten gesprekken 1-2 

Op maandag 20 juni en op dinsdag 21 juni 

worden de ouders van de groepen 1-2 op  

school verwacht voor een ‘tien-minutengesprek’ 

over de vorderingen van hun kind. Nadere 

informatie ontvangt u binnenkort.    

                       

Stichting Leergeld 

Evenals vorig schooljaar  wordt door Leergeld 

Den Haag aankomend schooljaar een 

Schoolspullenpas verstrekt aan kinderen van 4 

tot 18 jaar, die in het bezit zijn van een geldige 

Ooievaarspas. Deze Schoolspullenpas heeft een 

waarde van € 50,- voor kinderen in het basis 

onderwijs, € 250,- voor kinderen in de brugklas 

en € 150,- voor jongeren in het voortgezet 

onderwijs en mbo-bol. Leergeld Den Haag 

stuurt het ingevulde aanvraagformulier eind 

mei/begin juni naar de ouders/verzorgers met 

het verzoek de gegevens te controleren en het 

formulier voorzien van een handtekening terug 

te sturen in de antwoordenvelop. Enkele weken 

later wordt de Schoolspullenpas naar het 

huisadres gestuurd. Na activatie kan deze 

gebruikt worden bij de aangesloten winkels van 
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Albert Heijn, AJ Sports, Aktie Sport, Bruna, Free 

Kick Sport, HEMA, Paagman en Perry voor het 

aanschaffen van schoolspullen. 

  

Meer informatie is vanaf eind mei terug te 

vinden op de website van Leergeld Den Haag: 

www.leergelddenhaag.nl  

 

                           

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

 

                  

http://www.leergelddenhaag.nl/

