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Overzicht oktober  

3 oktober 

Groepen 8 De Gevangenpoort 

4 oktober 

Opening Kinderboekenweek 

12.15 uur Kinderboekenmarkt 

5 oktober 

Landelijke staking leraren, school gesloten  

6 oktober 

Groepen 7&8 Generation Discover  

10 oktober 

Groepen 6 Theater aan het Spui 

13 oktober 

Theater voorstelling “Gruwelijk Eng”  

Groepen 1 t/m 8 speellokaal 

16 t/m 20 oktober 

Herfstvakantie 

                       

Kinderboekenweek  

Het thema van dit jaar is: ‘Gruwelijk eng!’ Op 

woensdag 4 oktober om 8:30 uur zullen wij de 

Kinderboekenweek feestelijk openen op het plein. 

Hierbij bent u van harte welkom!  We verzamelen op 

het plein. De kinderen hoeven dus niet eerst naar de 

klas. 

 

U heeft deze week twee brieven ontvangen over de 

Kinderboekenweek met alle informatie.  

Op 13 oktober komt theatergroep Hussen met hun 

show bij ons op school. In het gezelschap zit de 

nodige muziek- en theaterervaring. Leden van 

Hussen vormen o.a. de vaste begeleidingsband van 

Sjaak Bral en spelen in de And’re Zusjes. Hussen 

heeft al vaker bij ons op school met succes het 

thema van de Kinderboekenweek in een educatieve 

en interactieve muziektheatervoorstelling 

uitgevoerd. 

 

Het verhaal: 

Papa heeft een nieuw huis gekocht in Vreeswijk. Nou 

ja nieuw, het is een echte bouwval. Er moet van alles 

worden opgeknapt. Dat is ook niet zo vreemd want 

het staat al jaren leeg. Er gebeuren ook rare dingen, 

spullen staan opeens op een andere plek en ik hoor 

vreemde geluiden. Is het misschien die vreselijke man 

die het huis verkocht heeft. Die vertrouw ik echt niet. 

Wat een engerd is dat zeg. En hij lijkt wel heel veel op 

de klusjesman en de bakker en op die verkoper in de 

verfwinkel. Gisteren vond ik in de kelder ook nog een 

oude 

krant 

waar 

dit 

huis in 

stond, 

als 

spookhuis van een oud pretpark, wat hier ooit was. 

Volgens papa bestaan er geen spoken... nou, ik weet 

het niet.. 

                                              

Nieuws uit de ouderraad                 

Met veel enthousiasme en frisse moed zijn we ook in 

de Ouderraad aan het nieuwe schooljaar 

begonnen.  We hebben helaas afscheid moeten 

nemen van een aantal 'vaste' leden (veel dank voor 

al jullie inzet!), maar hebben een aantal nieuwe 

leden mogen verwelkomen (welkom aan allen!). 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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We beginnen dit jaar met de kinderboekenmarkt in 

het kader van de Kinderboekenweek. Op 

woensdagmiddag 4 oktober kunnen kinderen op het 

schoolplein vanaf 12.15 uur hun boeken weer 

verkopen. Er zal daarbij zeker aandacht zijn voor het 

thema Gruwelijk Eng. Ook bij slecht weer gaat het 

door, want dan kunnen we uitwijken naar het 

speellokaal. We hopen op weer een gezellige markt 

met veel kleedjes en veel boeken.   

Er zullen tijdens de Kinderboekenweek ook weer 

nieuwe boeken gekocht worden op school. De 

ouderraad zal hier ook bij helpen.  

Onderwijsstaking                                  

Onlangs is in het basisonderwijs een staking op 5 

oktober aangekondigd. Gisteren liep het ultimatum 

aan de politieke partijen af, waarin het PO-front 

vroeg om investeringen in een beter salaris en 

minder werkdruk. Geen enkele partij heeft iets laten 

horen. Het is zeer de vraag of de partijen die 

onderhandelen over een nieuw regeerakkoord wel 

iets extra’s voor onderwijs willen uittrekken.  

Het is echt code rood vandaar dat de Waterlelie 

donderdag 5 oktober gesloten is. De leerkrachten 

staken en zullen naar het Zuiderpark gaan om hun 

stem te laten horen.   

                              

Generation Discover                      

De groepen 7 en 8 gaan 6 oktober naar Generation 

Discover. Dit is een festival dat volledig in het teken 

staat van wetenschap en techniek. Ontzettend 

leerzaam en interessant.  

Zie voor meer 

informatie:  http://www.generationdiscover.nl/                                        

Museum- en theaterbezoek                   

Op dinsdag 3 oktober brengen de groepen 8 een 

bezoek aan 'Museum de Gevangenpoort'. Groep 8a 

vertrekt rond 9 uur en groep 8b rond 10 uur. Omdat 

groep 8b pas na 12 uur terug zal zijn blijven zij deze 

dag verplicht over. 

Op dinsdagmiddag 10 oktober brengen de groepen 6 

een bezoek aan de voorstelling 'Ifigeneia 

Koningskind' in 'Theater aan het Spui'. Deze groepen 

zullen ‘s middag waarschijnlijk pas na 15.00 uur 

terug zijn op school. Over de precieze tijd wordt u 

nog verder geïnformeerd door de 

groepsleerkrachten.                                                                  

 

Toestemmingsformulieren         

We hebben nog niet alle toestemmingsformulieren  

social media ontvangen. Wilt u het ondertekende 

formulier zo spoedig mogelijk bij ons inleveren.  

 

Schoolgids  

Bij dit Waterlelienieuws zit de digitale schoolgids van 

2017-2018.           

 

Overblijfbetaling  

Ouders die hun kinderen hebben opgegeven voor 

het overblijven hebben een factuur via 

Mijnschoolinfo ontvangen. Wilt u voor de betaling 

zorgen.  

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
http://www.generationdiscover.nl/
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Groepen 3 na de kerstvakantie  

In groep 4 t/m 8 worden de kinderen niet meer door 

hun ouders naar de klas gebracht. Na de 

kerstvakantie willen we ook dat de kinderen van de 

groepen 3 zelfstandig naar de klas gaan. De juf heeft 

dan alle aandacht voor de kinderen, de kinderen 

krijgen meer zelfstandigheid en de gang is minder vol.  

De MR heeft met dit besluit op 13 september 

ingestemd.  

 

Pilot startgesprekken  

Dit schooljaar zijn de leerkrachten van groep 7b 

gestart met een pilot. Hierbij staat de ontwikkeling 

van het kind centraal. In de tweede schoolweek 

hebben de leerkrachten een ‘nieuwjaarsreceptie’ 

gehouden met de ouders om het nieuwe schooljaar 

op een informele manier met elkaar te openen. Dit 

in plaats van de standaard informatieavond.  

Verder zijn er in september startgesprekken geweest 

met leerkrachten, ouders en het kind.  

Hierbij zijn afspraken gemaakt voor de komende tijd. 

Zowel de kinderen, ouders en de leerkrachten 

hebben aangegeven het als prettig te ervaren dat 

het kind ook bij het gesprek was. De 

rapportgesprekken in november komen in groep 7b 

te vervallen. We gaan de pilot binnenkort evalueren 

met leerkrachten, ouders en kinderen en komen er 

dan bij u op terug.   

                                

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werkster  

Graag stel ik mij even aan u voor. 

Ik ben Manon van Kleef, 

schoolmaatschappelijk werker 

op basisschool De Waterlelie. Ik 

ben de opvolger van Eveline 

Flink en ben ook in dienst bij Xtra 

Plus. Als schoolmaatschappelijk 

werker ondersteun ik ouders, 

kinderen en leerkrachten bij het 

zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en 

problemen die te maken hebben met school, 

opvoeding of de thuissituatie.  

Bij vragen zoals bijvoorbeeld: 

 Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? 

 Hebt u vragen over de opvoeding of het 
gedrag van uw kind? 

 Is er misschien extra ondersteuning nodig 
voor uw kind? 

 Zijn er omstandigheden in het gezin die 
extra aandacht nodig hebben? 

 Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet 
waar u terecht kunt? 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact 

opnemen met de intern begeleider of met de 

leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn 

vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als 

u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor 

de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten 

verbonden aan schoolmaatschappelijk werk. 

 

Wilt u meer weten, vraag informatie bij uw intern 

begeleider of leerkracht. U kunt ook langskomen of 

mij mailen of bellen. Ik zit in de kamer van IB’er 

Clementine. U bent van harte welkom.  

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws 

 

 

 

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

   pagina - 4 - 

 

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op 

www.smw-basisschool.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Manon van Kleef 

Xtra Plus Schoolmaatschappelijk Werk 

Tel:  0610082131 

Email:  m.vankleef@smw-basisschool.nl 

Aanwezig:  woensdag 8.00-13.30 

 

 

               

                              

Ooievaarspas  

 

Ouders die een ooievaarspas hebben worden 

verzocht deze bij de administratie op school te laten 

scannen. Alleen dan hebt u de voordelen van de pas 

en komt u voor korting van de schoolkosten in 

aanmerking. 

                                   

 

Met vriendelijke groeten,  

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

                             

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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