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Overzicht augustus/september 

21 augustus 

deze week luizencontrole 

28 augustus 

19.00 uur informatieavond gr 1/2 

20.00 informatieavond gr 3/4 

29 augustus 

19.00 informatieavond gr 5/6 

20.00 informatieavond gr 7/8 

11 september 

Schoolfotograaf 

15 september 

Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij 

18 september 

Studiedag, alle kinderen vrij 

20 september 

Prinsjesdag, alle kinderen vrij 

23 september 

Wateringse Veld bestaat 20 jaar 

Feestweekend 

 

                        

Start schooljaar 

Vorige week zijn wij al weer begonnen met het 

inrichten van de klassen, het voorbereiden en 

het doorspreken van de kinderen met de 

volgende leerkracht.  

Vandaag hebben we de kinderen en ouders weer 

mogen begroeten. De kinderen kwamen 

enthousiast binnen, ze hadden er net als wij 

weer zin in. Heel veel ouders hebben hun 

kinderen naar school gebracht. Dit zorgde voor 

grote drukte in de school. Maar op zo’n eerste 

schooldag hoort dat er helemaal bij! 

Na elke vakantie mogen de ouders van de 

groepen 4 t/m 8 hun kind in die week een keer 

naar de klas brengen. Volgende week vragen wij 

weer aan de ouders van groep 4 t/m 8 buiten 

afscheid te nemen van hun kind.  

 

Vandaag zijn alle kinderen in groep 4 t/m 8 

begonnen met het rekenen op de tablet. De 

leerkracht geeft nog steeds de instructie maar 

de kinderen verwerken de leerstof op de tablet.  

Kinderen krijgen direct feedback of ze het goed 

doen of de som moeten verbeteren. Ze gaan 

daardoor meer op hun eigen niveau aan het 

werk. De leerkracht heeft op elk moment via de 

computer inzicht in hoe de kinderen de stof 

verwerken. Op de informatieavond zullen de 

leerkrachten u hier meer over vertellen.  

 

Vanmiddag is juf Petra begonnen met 

dansexpressie in groep 4a. Op maandagmiddag 

krijgen de groepen in het speellokaal om de 

beurt volgens  een rooster les in dans. De helft 

van de groep is bij juf Petra en de andere helft 

blijft bij de eigen leerkracht. Die geeft dan 

techniekonderwijs.  Voor de ondersteuning bij 
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het techniekonderwijs vragen wij hulp van 

ouders. Daarover komt een apart bericht.  

 

 

 

                              

 

 Schoolkalender 2017-2018 

Vandaag gaat de schoolkalender met de oudste 

kinderen van het gezin mee. Hij wordt ook 

meegestuurd als bijlage naast het 

Waterlelienieuws. 

De schoolgids wordt alleen aan nieuwe kinderen 

meegegeven. Hij ligt op dit moment nog bij de 

drukker. 

Als hij klaar is komt hij op de website en zullen 

wij hem aan u versturen via Mijnschoolinfo. 

 

                                      

 

Gymrooster 2017-2018 

Hieronder vindt u het gymrooster:  

Woensdag  Meester Michael 

08.30-09.25 7A Sporthal  

09.25-10.20 7B 

10.30-11.25 8A 

11.25-12.20 8B 

   

Donderdag    

08.45-09.45 4A Sporthal  

09.45-10.45 4B 

10.45-11.45 3A 

  

13.00-13.55 3B 

13.55-14.50 5A 

   

Vrijdag    

08.45-09.45 5B Sporthal 

09.45-10.45 6A 

10.45-11.45 6B 

   

13.15-14.00 Groep 2 Speellokaal  

14.00-14.45 Groep 2 

 

Verplichte overblijf i.v.m. gymtijden: 

- Groep 3A en groep 3B blijven verplicht 

over op de donderdag.  

- Groep 6B hoeft niet verplicht over te 

blijven. De kinderen die niet overblijven 

kunnen worden opgehaald bij de 

gymzaal of gaan zelfstandig naar huis. 
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Kinderen die wel overblijven lopen met 

de meester mee naar school.   

- Kinderen van groep 5A mogen op 

donderdag om 15.00 uur bij de sporthal 

worden opgehaald. 

- Groep 2 krijgt dit schooljaar weer 

gymles van meester Michael in het 

speellokaal.  

 

Gymafspraken  

Zoals gebruikelijk moeten, voor de veiligheid, 

sieraden tijdens de gymlessen af. Deze kunnen 

voor de les in een bakje worden gelegd ter 

bewaring. De kinderen moeten aparte 

gymkleren aan hebben, deze kleren moeten 

makkelijk zitten. Ook zijn gymschoenen 

verplicht.  

Het is de bedoeling dat elke leerling van groep 3 

t/m 8 na de gymles verplicht onder de douche 

gaat. Vrijstelling van het verplicht douchen 

wordt alleen verleend als daarvoor een geldige 

reden is. Het kind moet dan een briefje van de 

ouders of van de huisarts kunnen tonen. 

Verder geldt: uw kind moet een handdoek (en 

eventueel badslippers) bij zich hebben; er wordt 

niet langer gedoucht dan enkele minuten (geen 

doucheschuim); afdrogen gebeurt in de 

doucheruimte (de handdoek kan aan een 

speciaal daarvoor aangebrachte haak worden 

opgehangen).  

                        

 

Informatieavonden 

Op de informatieavonden ontvangen wij u graag 

om u het een en ander te vertellen over de gang 

van zaken op de Waterlelie in het algemeen en 

die in de eigen groep in het bijzonder.  

Tijdens de informatieavonden bent u allemaal 

van harte welkom. We rekenen erop dat u het 

belang van deze avond inziet! 

 

De data en tijden van de avonden zijn als volgt: 

Maandagavond 28 augustus: 

19.00 uur: de groepen 1-2 

20.00 uur: de groepen 3-4 

Dinsdagavond 29 augustus: 

19.00 uur: de groepen 5-6 

20.00 uur: de groepen 7-8 

 

                                    

 

Naschoolse Activiteiten 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij ook dit 

jaar weer een buitenschools aanbod zullen 

verzorgen in samenwerking met 'Skills for kids' 

en 'Trias, centum voor de kunsten'.  

De activiteiten van Skills for kids starten weer 

op 5 september. Deze week zullen hiervoor de 
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inschrijvingen weer open gaan.  

Het aanbod voor het eerste blok is als volgt; 

-Yoga voor groep 1/2 

-Boksen voor groep 3/4 

-Judo voor groep 2/3 

Judo zullen wij het gehele schooljaar 

aanbieden, waardoor het mogelijk wordt voor 

kinderen om een band te halen. 

Inschrijven kan via: 

www.skillsforkids.nl/dewaterlelie  

Ook Trias verzorgt dit jaar voor ons een 

buitenschools aanbod. Zo zal het schoolkoor 

binnenkort weer starten en bieden wij 

introductiecursussen muziek. Hierover volgt 

binnenkort meer informatie. 

 

                                     

Overblijfleidsters gezocht  

Wij zijn nog op zoek naar enkele 

overblijfleidsters.  

Om het begeleiden van het overblijven voor 

ouders van onze leerlingen aantrekkelijker te 

maken, geldt dat het overblijven kosteloos is 

voor kinderen waarvan de ouders het 

overblijven begeleiden. Daarnaast krijgt u een 

vergoeding van €9,- per keer. 

Mocht u interesse hebben wilt u dan contact 

opnemen met juf Monique van de administratie 

mschoon@scoh.nl  

We wensen iedereen een goed en leerzaam 

schooljaar 2017-2018 toe!  

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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