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genomen in de digitale wereld van uw kind en
wordt er stil gestaan bij de rol van vriendjes,
ouders en school. Daarnaast staan we stil bij de
kansen en gevaren die het internet biedt.

Overzicht november
2 november
Les Social Media leerlingen

Via onderstaande link kunt u zelf heel veel
informatie over dit onderwerp vinden
www.mijnkindonline.nl .

groep 7 & 8
Informatieavond Social Media ouders

Voorlichtingsavond VO

groep 7 & 8

Op woensdagavond 15 november zijn de

3 november

ouders en kinderen van de groepen 8 op school

Groepen 5 'Het grootste schilderij van

welkom voor een voorlichtingsavond over het

Nederland', Panorama Mesdag.

Voortgezet Onderwijs.

10 november

Van tevoren kunnen de kinderen hun voorkeur

Studiedag, alle leerlingen vrij

uitspreken voor twee rondes van ongeveer 30

15 november

minuten waarin de VO scholen zich zullen

Voorlichtingsavond ouders en leerlingen

presenteren. Er zullen scholen aanwezig zijn

groep 8
24 november
Rapport groep 3 t/m 8
29 en 30 november
10 minuten gesprekken groep 3 t/m 7

met verschillende uitstroomniveaus. Ouders
ontvangen deze avond ook informatie omtrent
de aanmelding en procedure ter voorbereiding
op het Voortgezet Onderwijs. Deze is dit jaar
aanzienlijk veranderd ten opzichte van vorig
jaar en zal door de groepsleerkrachten

Social Media

mondeling worden toegelicht.

In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen op
donderdag 2 november een les over het gebruik
van Social Media. Wij vragen daar altijd een
deskundige voor. Eén keer in de twee jaar
organiseren wij ook een informatieavond voor
de ouders. Deze is op donderdag 2 november
van 19.00-20.00 uur in het speellokaal op De
Waterlelie. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden wordt er een kijkje

Rapportbesprekingen
Op woensdag 29 november en donderdag 30
november worden de ouders van de groepen 3
t/m 7 op school verwacht voor een tienminutengesprek over hun kind. Groep 7b heeft
meegedaan aan een pilot. Zij hebben geen 10
minuten gesprek in november.
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De rapporten voor de groepen 3 t/m 8 worden

voor deze gesprekken volgt eind november via

op 24 november meegegeven.

Mijnschoolinfo.

U ontvangt via Mijnschoolinfo op 20 november
een uitnodiging voor het 10 minuten gesprek.
U kunt inschrijven op de door de school

Dag van de leraar

beschikbaar gestelde tijden in Mijnschoolinfo.

Op de dag van de leraar (een weekje later door

Voor elk kind dient u een aparte afspraak in te

de staking) heeft de ouderraad de leerkrachten

plannen.

geweldig in het zonnetje gezet. Wij hebben dit

Er zijn nog enkele ouders die zich niet hebben

zeer gewaardeerd. Heel erg bedankt daarvoor!

aangemeld bij Mijnschoolinfo. U kunt dan geen
gesprek inplannen met de leerkracht.

Adviesgesprekken VO
In september is bij alle kinderen uit de groepen
8 het Drempelonderzoek afgenomen. De
resultaten ervan zijn aan de ouders gegeven.
De uitkomst van dit onderzoek telt mee bij de
totstandkoming van het advies voor het
Voortgezet Onderwijs, dat wordt besproken
door de directie, de IB en groepsleerkrachten.
Hier wordt ook het leerlingvolgsysteem van
CITO voor gebruikt, het werk in de klas, de
observaties van de leerkrachten en de

Aanmelden Sporttoernooien

werkhouding, inzet en concentratie van de
leerling.
De ouders en kinderen van de groepen 8
worden op 11 en 12 december uitgenodigd om
de vorderingen van hun kind en het advies voor
het Voortgezet Onderwijs te bespreken. Deze
gesprekken duren een kwartier. Een uitnodiging

Ook dit jaar doet de Waterlelie weer mee met
de schooltoernooien in Den Haag. Dit is altijd
na schooltijd op de woensdagmiddag.
Het schooljaar is begonnen met het
handbaltoernooi waar wij de sportiviteitsprijs
gewonnen hebben!!
Via mijnschoolinfo krijgt u elke keer een
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uitnodiging via de mail. Als uw zoon of dochter

Verder hebben we stilgestaan bij de Dag van de

mee wil doen kunt u het antwoordbriefje

Leraar. Door de lerarenstaking deden we dat

onderaan de mail invullen. Elk team moet een

een weekje later dan gepland. Maar de juffen

ouder als begeleider hebben. Als u dat leuk

en meesters zijn in het zonnetje gezet met een

vindt kan dat ook via het antwoordbriefje

door de kinderen zelf beschreven vlaggenlijn en

worden aangegeven.

een heerlijke lunch.

Alles gaat dus vanaf nu via Mijnschoolinfo! Er
worden geen brieven meer uitgedeeld of
strookjes ingeleverd. Zodra er genoeg
aanmeldingen zijn om een team te vormen
krijgt u via de mail alle benodigde informatie!
Meester Michael

Met behulp van de ANWB hebben we ook een
lichtenactie georganiseerd op school. Kinderen
konden met de donkere dagen in zicht laten
controleren of hun verlichting op hun fiets in
orde is. Wie met zijn fiets langs kwam, werd
beloond met een lichtje, sticker en een
oorkonde.

Nieuws uit de Ouderraad
De eerste maanden van dit schooljaar zijn we
als Ouderraad voortvarend van start gegaan.

We zijn ook alweer druk in de weer met de
komende feestdagen. We willen de school
straks weer helemaal in stemming brengen

We hebben in oktober weer een geslaagde
boekenmarkt in het thema Gruwelijk

voor de Sinterklaas en Kerstmis. Wordt
vervolgd.

Eng georganiseerd. Vanwege het slechte weer
moesten we helaas uitwijken naar binnen, maar

Uitjes

ook daar was het enthousiasme bij de kopers

Op vrijdag 3 november brengen de groepen 5

en de verkopers groot. De aanwezigheid van

een bezoek aan 'Het grootste schilderij van

een heks en een snoepje en wat drinken

Nederland', Panorama Mesdag. Beide groepen

werden zichtbaar gewaardeerd. Ook hebben

blijven deze dag daarom verplicht over.

we geassisteerd bij de verkoop van de nieuwe
boeken van Paagman. Behoorlijk wat ouders

Sint

en kinderen hebben een nieuw exemplaar

Zaterdag 18 november zal Sint Nicolaas weer in

aangeschaft.

Nederland aankomen. Dit jaar zal hij aankomen
in Dokkum. De voorbereidingen voor dit feest
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zijn al enige tijd in volle gang. Wij zullen op de

pleegouders dat zich aanmeldt daalt, terwijl we

Waterlelie het thema volgen van het

voor veel kinderen op zoek zijn naar een

Sinterklaasjournaal. De uitzendingen beginnen

pleeggezin. In de landelijke Week van de

op 13 november en zijn dagelijks te volgen op

Pleegzorg (1-8 nov) starten we daarom een

NPO 3 om 18.00 uur of via

nieuwe wervingsactie: Doneer je schoolhek en

www.sinterklaasjournaal.nl. Het zou leuk zijn als

help mee bij het vinden van nieuwe

uw kind dit thuis elke dag mag volgen.Op

pleegouders!

dinsdag 5 december zal de Sint natuurlijk ook
weer de Waterlelie bezoeken.

Kerst
Ook dit schooljaar vieren we Kerst op school en
in de kerk.
De groepen ½ doen mee met de groepen 3 t/m

www.supergewonemensengezocht.nl

8. Dat betekent dat op donderdagavond het
kerstdiner in school voor alle kinderen is.

Natuur- en Techniek spektakel

Op vrijdagochtend gaan de kinderen van groep 1

Iedereen is welkom op het Natuur- en

t/m 8 naar de kerk voor de viering in de kerk.

Techniekspektakel

U krijgt op een later moment de precieze

op zondag 26 november a.s. tussen 12.00 en

informatie.

16.00 uur.

Doneer je schoolhek

Kom je gezellig samen met je vrienden,

U heeft waarschijnlijk onderstaand spandoek
zien hangen aan ons schoolhek. Hier leest u een
toelichting.

vriendinnen en
hele familie naar het Natuur-en
Techniekspektakel?
Iedereen is welkom: de toegang is gratis!

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én
heel hard nodig. Op dit moment zijn er in

We halen Naar Buiten! naar binnen dus ga je op

Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Soms

kleinebeestjessafari.

kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat

Wil je weten wat een uil heeft gegeten pluis

voor langere tijd. Het aantal nieuwe

een uilenbal uit.
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Ben je een techneut kun je een mini-hut
bouwen.
En zo is er voor iedereen wel wat te doen.

Wethouder Joris Wijsmuller opent om 12:00
u. met een spannend Avonturenpad het
Natuur- en Techniekspektakel. Zorg dat je
erbij bent!

Plaats:
Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein
75 Den Haag
Vergeet je 50 dingenkaart niet!
Kijk voor meer informatie op
www.denhaag.nl/naarbuiten

Met vriendelijke groeten,
namens het team van CBS De Waterlelie,
Margot Vogelaar

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
pagina - 5 -

Waterlelienieuws

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
pagina 6

