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Overzicht juli 

3 juli  

Afscheid groep 8a 

4 juli 

Afscheid groep 8b 

5 juli 

Rapport groep 3 t/m 7 mee 

6 juli 

Wenmiddag in groep 1/2/3 

7 juli  

Laatste schooldag, alle kinderen 

om 12.00 uur vrij. 

10 juli t/m 18 augustus 

zomervakantie 

21 augustus 

Eerste schooldag 

 

                        

Nieuws uit de Ouderraad 

Met een geslaagd zomerfeest hebben we met 

de ouderraad het schooljaar afgesloten. Dankzij 

alle leuke ideeën en inspanningen van het 

organisatiecomité én de ouders die bij alle 

spelletjes hebben geholpen, is het een erg leuke 

middag geworden. Het enthousiasme was bij 

iedereen groot en het was erg leuk om te zien 

dat er zoveel kinderen op school zijn gebleven 

om aan alle activiteiten mee te doen.  

 

De verkoop van de flesjes water voor de 

sportshirts heeft ook een mooi bedrag 

opgeleverd. In totaal is er 60 euro opgehaald. 

 

Ook de Wateringse Veldloop was een succes. 

Heel wat kinderen hebben een mooie medaille 

en een keycord van de school verdiend door 

ondanks het warme weer 500 meter en 2,5 

kilometer door de wijk te hollen.  

Volgend schooljaar zullen we ons met de 

ouderraad weer gaan inzetten om er leuke tijd 

op school van te maken. Ouders die 

belangstelling hebben om de raad te versterken 

zijn van harte welkom.   

Team de Waterlelie bedankt de ouderraad 

voor al hun inspanningen. Zonder hen 

zouden al die extra activiteiten niet plaats 

kunnen vinden.  
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Snappet 

Wij zijn heel blij en trots dat we u kunnen 

vertellen dat we volgend jaar in groep 4 t/m 8 

ons onderwijs gaan versterken met tablets. We 

gaan dit doen met Snappet.  

Snappet is een programma  waarmee kinderen 

van groep 4 t/m 8 op een tablet op hun eigen 

niveau bij rekenen en taal kunnen werken. 

De leerkracht kan de kinderen volgen via de 

eigen computer en op deze manier 

ondersteunen of uitdagen als het nodig is. 

 

Afgelopen periode heeft groep 5A met Snappet 

gewerkt. De instructie wordt aan alle kinderen 

gegeven die het nodig hebben en daarna 

kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. 

In groep 5A is dit een succes gebleken. 

 

Voor aankomend schooljaar zullen wij dan ook 

de overstap maken naar Snappet voor de 

groepen 4 t/m 8!  

Wij gaan starten met rekenen en hopen 

gedurende het schooljaar de vakken uit te 

breiden. 

Schooljaar 17-18 gaan wij gebruiken om 

schoolbreed te kijken of Snappet inderdaad een 

waardevolle bijdrage levert aan alle groepen, 

die er mee werken. 

 

                          

 

PO In actie  

Op dinsdag 27 juni heeft CBS de Waterlelie mee 

gedaan met de PO in actie-staking. 

Juf Marieke heeft deze ochtend de urgentie 

kunnen vertellen bij Radio West. Wij zijn hier 

blij mee. 

Wij willen u langs deze weg bedanken voor uw 

steun. Er zijn 448 kinderen een uurtje later 

gebracht. 

                            

Uit de MR  

Met de zomervakantie in het vooruitzicht sluit 

de MR ook weer een schooljaar af. Aan het 

begin van dit schooljaar heeft de MR een 

jaarplan opgesteld met daarin alle speerpunten 

en onderwerpen, die dit schooljaar aan de orde 

zou moeten komen tijdens de MR 

vergaderingen.  

Aan het einde van het jaar blikken wij terug op 

een goed jaar, waarin de MR regelmatig de 

directie heeft geadviseerd en heeft meegedacht 

over bepaalde onderwerpen. Bij het 

Waterlelienieuws treft u dan ook het 

jaarverslag van de MR van het schooljaar 2016-

2017 aan. Hierin kunt u lezen wat de MR 

allemaal gedaan heeft afgelopen jaar.  

Mocht u vragen hebben over dit document of 

natuurlijk andere vragen of opmerkingen kunt u 

ons altijd mailen.  
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Met vriendelijke groeten,  

MR van de Waterlelie 

Team de Waterlelie bedankt de 

medezeggenschapsraad voor al hun 

inspanningen. In het jaarverslag kunt u 

lezen wat zij allemaal doen!  

                      

 

Oudertevredenheidsonderzoek 

In de bijlage vindt u de samenvatting van het 

oudertevredenheidsonderzoek. Wij komen daar 

volgend schooljaar op terug.  

                       

 

Groepsindeling volgend schooljaar  

Nu binnen ons team de groepsverdeling voor het 

schooljaar 2017/2018 definitief is, kan deze aan 

u worden bekendgemaakt.  

 

Directie 

Marije Broekmans is in maart 2016 bij ons 

geplaatst als adjunct directeur. Zij heeft zich 

enorm ingezet voor onze school maar heeft er 

nooit een geheim van gemaakt graag een baan 

dichter bij huis te vinden en passend bij haar 

ambitie: zelfstandig leiding geven aan een 

school. 

Woensdag heeft Marije te horen gekregen dat 

zij is aangenomen als teamleider van het 

Metrum in Leiden. Het Metrum moet een 

praktijkcollege gaan worden voor kinderen met 

een IQ tot 55 en kinderen met een lichamelijke 

beperking. 

We wensen Marije heel veel succes in haar 

nieuwe baan en bedanken haar voor wat ze 

gedaan heeft voor onze school. 

Er komt nu een vacature adjunct directeur. Tot 

die tijd zal juf Leonie van Vessem adjunct taken 

krijgen op de woensdag, donderdag en vrijdag. 

Zij heeft haar schoolleidersopleiding dit 

schooljaar afgerond en heeft veel zin om het 

geleerde in de praktijk te gaan brengen.  

 

Groepen 1-2 

Onze intern begeleider (IB-er) Anneloes 

Noordam heeft ontslag genomen omdat ze nog 

heel graag meer van de wereld wil zien voordat 

ze zich gaat settelen met huis en vaste baan. In 

de zomervakantie gaat zij eerst een paar weken 

reisleidster zijn en daarna wil ze ook wel in het 

buitenland een tijdje als juf gaan werken.  

We bedanken juf Anneloes voor de manier 

waarop zij haar werk heeft gedaan! We zullen 

haar missen en wensen haar heel veel succes en 

geluk! 

Juf Clementine heeft gesolliciteerd op de functie 

van IB-er en zal volgend schooljaar de IB-er zijn 

van de groepen 1t/m 3. Daarnaast gaat zij samen 

met juf Christa Drogt de opleiding voor intern 

begeleider volgen.  
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Juf Naomi gaat naar groep 5 en daarom hebben 

we voor groep ½ b  juf Carmen benoemd. Zij is 

voor ons een nieuwe juf met al enkele jaren 

ervaring op een school in Amersfoort. Ze heeft 

gesolliciteerd omdat ze bij ons in de  buurt komt 

wonen.  

 

De groepsverdeling voor de groepen 1-2 is als 

volgt: 

1-2a juf Krista Kooima/ juf Petra van der 

Zande 

1-2b juf Carmen Emond 

1-2c juf Suzanne Slaats 

1-2d juf Marlinda Buitelaar 

1-2e juf Ans Nijdam 

 

Achter dit Waterlelienieuws treft u een overzicht 

aan met de verdeling van de kleuters over de 

groepen 1-2 voor het schooljaar 2017-2018. In 

dit overzicht staan ook de nieuwe kinderen die 

tot en met december op school komen. 

In de bijlage ziet u op de lokaalverdeling dat de 

groepen 1/2 wisselen van lokaal. Alleen groep 

1/2a blijft in hetzelfde lokaal.   

 

                               

Groepen 3 

De groepsverdeling voor de groepen 3 is als 

volgt: 

3a juf Esther Koekoek (ma, di, wo) 

 juf Christa Drogt (do, vr) 

3b juf Saskia Mooy (ma, di, vr) 

juf Miranda Ardts  (wo, do) 

 

 

De verdeling van de kinderen over de groepen 

3a en 3b is als volgt: 

De onderstaande verdeling van de groepen 3 is 

tot stand gekomen nadat we 4 mogelijke opties 

kritisch hebben bekeken. Om een evenwichtige 

verdeling te maken kijken we naar  

aantal kinderen , jongens en meisjes, niveau , 

aantal zorgleerlingen,  vriendjes - vriendinnetjes 

en gedragsproblematiek. Voor de onderstaande 

verdeling hebben we alle groepen 2 gesplitst. Er 

zijn op die manier 2 evenwichtige groepen 

ontstaan.  

Wij wijzigen niet meer in de verdeling.   

Groepen 3 (2017-2018) 

3a 3b 

Riham Abarkan 
Lia Abdullah 
Fenna van den Akker 
Marouane Aoulad 
Mohammadi 
Sven de Bakker 
Amine Balo 
Floris Beijersbergen 
van Henegouwen 
Floortje Biever 
Chris de Bruin 
Lise van der Burgt 
Saar Entius 
Dyse van der Hulst 
Rashil Jahangir 
Thijs de Jong 
Demi de Kruif 
Livia Kweekel 

Alisha Asraf 
Shaya Bahadoersing 
Milou de Bock 
Rohan Bruin 
Noah van Diggele 
Tijn Entius 
Noah Goelaman 
Adine Groeneweg 
Mats Groos 
Loyce Hoencamp 
Levi van Holstein 
Daan van Hulst 
Daan Leemans 
Neve van der Lugt 
Loek Nienhuis 
Fedde 
Nieuwenhuizen 
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Liam Masic 
Erin Matthijssen 
Denise van Meerbeek 
Julius Nijland 
Julian Nowee 
Lisa Olierook 
Simon Pronk 
Kyan Roos 
Milou van Ruitenburg 
Rowaen Sheotahul 
Jyro Smees 
Nikki Stofmeel 
Wout Valk 
Julian Westerduin 
 

Victoria 
Ntafopoulos 
Lani van Rooijen 
Daylinn Schouten 
Robin Schroth 
Pippa Schuring 
Elissa Smaal 
Yuyi Sun 
Jesse van der 
Velden 
Julian Veraar 
Nilo Vieveen 
Ryan de Vlieg 
Ozzy van Voskuilen 
Adriana Wensveen 

 

Groepen 4  

In groep 4 ziet u een nieuwe naam staan. Juf 

Femke Pronk komt ons leerkrachtenteam 

versterken zolang meester Theo Staats nog met 

ziekteverlof is. Juf Femke komt van een andere 

SCOH school en heeft veel ervaring.  Op 

donderdag zal juf Annelies groep 4b gaan doen. 

De groepsverdeling voor de groepen 4 is als 

volgt:  

4a  juf Annelies Daudeij (ma,di) 

      juf Saskia Plat (wo,do,vrij) 

4b  juf Femke Pronk (ma,di,wo,vrij)  

 juf Annelies Daudeij (do) 

Meester Theo Staats zal na een re-integratie 

periode weer fulltime voor groep 4b komen te 

staan. 

 

Groepen 5  

De groepsverdeling voor de groepen 5 is als  

volgt:  

5a  juf Nienke Herrewijnen (ma,di,wo) 

Juf Naomi Jenner (do,vrij)  

5b  juf Nelleke Houtman (ma,di, om en om wo) 

juf Ellen Dreijer(om en om wo,do,vrij) 

 

Groepen 6 

Juf Marieke Faber zal volgend jaar niet meer in 

groep 6 werkzaam zijn. Zij wil zich vooral gaan 

toeleggen op het meer begaafde kind en zal op 

de Waterlelie 1 dag per week de LINK groep 

blijven doen. Ook op een andere school doet juf 

Marieke 1 dag in de week de plusgroepen.  

De groepsverdeling voor de groepen 6 is als 

volgt: 

6a juf Mirjam Zelisse 

6b meester Theo Ipenburg  

  

Groepen 7 

De groepsverdeling voor de groepen 7 is als 

volgt: 

7a juf Esther den Nijs 

7b juf Leonie v Vessem (ma di, om en om wo)

 juf Karlijn van Lenteren  (om en om 

wo,do,vr) 

  

Groepen 8 

De groepsverdeling voor de groepen 8 is als 

volgt: 

8a  juf Maaike (ma) 

meester Marc (di,wo do,vrij) 

8b meester Remy Pannekoek  (ma,di) 

juf Annemarie Bredemeijer (wo, do, vrij) 
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Plattegrond 

In de bijlage vindt u de lokaalverdeling voor 

schooljaar 2017-2018.  

 

Zorgteam van De Waterlelie: 

De interne begeleiding voor de groepen 1 t-m 3 

wordt verzorgd door juf Clementine van 

Vonderen  (ma,di). De interne begeleiding van de 

groepen 4 t-m 8 is in handen van juf Janneke ’t 

Hart (ma, di, wo). Juf Brigitte Orie (ma) zal kinderen 

met een eigen programma (OPP) extra 

begeleiden. Juf Marieke Faber geeft op 

donderdag les aan de kinderen van de LINK-

groepen. 

Juf Karlijn heeft de opleiding tot taalcoördinator 

succesvol afgerond en wordt volgend schooljaar 

onze taalcoördinator. Dit geldt voor wat betreft 

lezen voor juf Nienke. Zij heeft de opleiding tot 

leescoördinator succesvol afgerond en blijft 

naast bouwcoördinator ook onze lees 

coördinator. Zij zijn expert op taal-leesgebied en 

hebben plannen gemaakt om ons lees-taal 

onderwijs de komende jaren verder te 

versterken en uitdagender te maken voor de 

kinderen.  

 

CKV 

Juf Petra van der Zande gaat volgens een 

rooster op maandagmiddag dans expressie 

geven aan groep 1 t/m 8.  

Verder heeft de Waterlelie een aanvraag 

geschreven voor de Muziekimpuls vanuit het 

Fonds voor Cultuurparticipatie welke is 

gehonoreerd. Dit betekent dat we ook het 

komende  jaar het team door middel van 

scholing gaan professionaliseren op het gebied 

van muziekonderwijs. Ook zal er in het 

komende schooljaar buiten schooltijd weer een 

schoolkoor zijn en komt er een aanbod van 

introductielessen muziek vanuit Trias. We 

houden u op de hoogte. 

 

Gymnastieklessen 

De gymnastieklessen worden op de woensdag, 

donderdag en vrijdagmorgen door meester 

Michael Oldenburg aan de groepen 3 t/m 8 

verzorgd. 

Op vrijdagmiddag zal meester Michael gymles 

gaan geven in het speellokaal aan de groepen 2.  

U wordt in het eerste Waterlelienieuws van het  

nieuwe schooljaar nader over de 

gymnastieklessen en het gymrooster 

geïnformeerd. 

 

Monique Schoon werkt als administratief 

medewerkster op De Waterlelie en Margot 

Vogelaar is de directeur van de school.                                                 
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Laatste week groep 8  

In de week van 3 juli vinden de  

afscheidsavonden van de groepen 8 plaats. Op  

maandag en dinsdag zijn de kinderen nog op 

school om elkaars uitvoeringen te bekijken en 

de laatste voorbereidingen te treffen. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag zijn de 

kinderen van de groepen 8 vrij. Ze mogen op  

woensdag vanaf 10.00 uur wel naar school 

komen om te helpen met opruimen en afscheid  

te nemen.    

 

Vakantieregeling 2017-2018  

De schoolvakanties voor het volgend schooljaar 

zijn als volgt: 

Prinsjesdag Di 19 sept 

2017 

  

Herfstvakantie Ma 16 okt 

2017 

t/m vr 20 oktober 

2017 

Kerstvakantie Ma 25 dec 

2017 

t/m vr 5 januari 

2018 

Voorjaarsvakantie Ma 26 

febr 2018 

t/m vr 2 maart 

2018 

Goede Vrijdag Vr 30 

maart 

2018 

  

2de Paasdag Ma 2 april 

2018 

  

Meivakantie Ma 30 

april 2018 

t/m Vr 11 mei 

2018 

Hemelvaart 10 mei 

2018 

  

2de Pinksterdag 21 mei 

2018 

  

Zomervakantie Ma 16 juli 

2018 

t/m vr 24 aug 

2018 

 

Margedagen 2017-2018 

De studie(mid)dagen vallen het volgend 

schooljaar op de volgende data: 

Vrijdag 15 september 2017 

studiemiddag: alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Maandag 18 september 2017 

studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 

Vrijdag 10 november 2017 

studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 

Dinsdag 5 december 2017 

Sinterklaas: alle leerlingen 12.00 uur vrij 

Woensdag 6 december 2017 

studieochtend: alle leerlingen ochtend vrij 

Vrijdag 22 december 2017 

Kerstvakantie start: alle leerlingen 12.00 uur vrij 

Maandag 5 februari 2018 

studiedag: alle leerlingen heel dag vrij 

Donderdag 29 maart 2018 

studiemiddag: alle leerlingen 12.00 uur vrij 

Vrijdag 1 juni 2018 

studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 

Dinsdag 26 juni 2018 

studiemiddag: alle leerlingen 12.00 uur vrij 

Vrijdag 13 juli 2018 

Zomervakantie start: alle leerlingen 12.00 uur 
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Ouders bedankt! 

Ook dit schooljaar hebben wij als schoolteam  

weer veel steun ontvangen van ouders die ons  

op allerlei manieren hebben geholpen.   

Als team zijn we blij met al deze ouderhulp. 

We hopen dat volgend jaar ook weer te mogen 

doen.    

Op de vrijdag voor de vakantie ontvangen de 

helpende ouders een leuke attentie.  

                                      

Fijne vakantie  

Met nog één schoolweek te gaan wens ik  

iedereen alvast een heel fijne en ontspannen  

vakantie toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

                  

 

Verdeling van de groepen 1/2

 

Groep 1/2A Leerkracht: juf Petra /juf Krista 

Groep 1 nieuw Groep 1 bestaand Groep 2 

Fiene Keijzer 
Mitchell de Kok 
Rive Huliselan 
Jax van Nierop 
Olivia van der Lugt 
Denvey von Oven 
 

Eska Groeneweg 
Jesse Pang  
Selina Boevink 
Xavi van der Linden 
Nika Nederpel 
Ryshaan Lalmahomed 
Samuel Cheung 

Evangeline Benschop 
Jayden Rijgersberg 
Fenna Wieser 
Ahmet Bulut 
Diyani de Jong 
Cruz Butter 
Julian Boevink 
Sophie van Riet 
Bastien van Holland 
Liz Huizinga 

 

Groep 1/2B Leerkracht: juf Carmen 

Groep 1 nieuw Groep 1 bestaand Groep 2 

Evi Stofmeel 
Fien Menke 
Seferino Thielman 
Remi van Voskuilen 
Rafie el Yousoufi 

Noor el Battioui 
Mats de Nooijer 
Yade Hoencamp 
Xavi Veraar 
Valentina Turchina 
Timothy Buitendijk 
Lola Groot 
Lucas Nunes Roque 

Thies Waterreus 
Isa Zervaas 
Tess van Dongen 
Siem de Laleijne 
Noa  van Bree 
Vinny  Mikkers 
Simon van den Akker 
Liyam  Assoulaymani 
Marwa  Sohrabi 
Jaimy van der Plaat 
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Groep 1/2C Leerkracht: juf Suzanne 

Groep 1 nieuw Groep 1 bestaand Groep 2 

Joah Leijdekkers 
Tara Bruin 
Noe van Rooijen 

Max Venmans 
Sophie Stadman 
Wa’il Lamrini 
Indi Okel 
Julian van den Berg 
Calvin  Tobé 
Niels Kuijer 
Lina el Battioui 
Dean van Kralingen 
Yentl Berends 

Karan Mahabir 
Jaidy Hoeffnagel 
Celyna Amier 
Quinn van Oers 
Jolie Winterkamp 
Sean Prins 
Julius van Holland   
Jannat Hussain 
Lucas Vierhout  
Leena Kendall 

 

Groep 1/2D Leerkracht: juf Marlinda 

Groep 1 nieuw Groep 1 bestaand Groep 2 

Sofia de Vries 
Ruben van Hulst 
Chaimae Aoulad Mohammadi 
Esmée Vierhout 
Dean van Donselaar 
Samuel Goelaman 
Jeremy Wensveen 
Julian van der Plaat 
Vayenne Mikkers 
 

Ilias Abou Omar 
Denzel  Askaragita 
Gracelynn Man 
Lola Schra 
Alicia van Duijn 
 

Sinne  Brakke 
Keano  Bauman 
Marijn Kloos 
Thijmen Scholtens 
Milou van der Meché 
Timo Dop 
Lucas Rodenburgh 
Aarzoo Raheel 
Siya Alakhramsing 
Tijmen Kroes 
Boaz Siem 

 

Groep 1/2E Leerkracht: juf Ans 

Groep 1 nieuw Groep 1 bestaand Groep 2 

Zoë Vrede 
Roben de Jong 
Benthe de Jong 
Lola Mantel 
Rishi Doorga 
Mees Rodenburg 
Dante Murawski 
Dewi Donck 

Gianni Pavan 
Mats de Vlies 
Olivia Ghazi 
Ryan Neyndorff 
Noah Hiralal 
Mik Schreuder 
Collin van Houten 

Jeroen Hanse  
Gabrielle  Amoah 
Sofia Dries 
Lina  Ben Ali 
Loek  Menke 
Jasper de Vor 
Robine Heijnen  
Dean van den Bergh 
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