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Overzicht december  

5 december 

Sint op school, alle kinderen 12.00 uur vrij 

6 december 

studiedag alle kinderen vrij 

11 + 12 december 

Adviesgesprekken groep 8  

12 december 

Mogelijke staking onderwijs 

21 december 

Kerstdiner op school 1 t/m 8  

22 december  

Kerstviering ochtend groep 1 t/m 8 in de 

kerk 

Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

25 december t/m  5 januari 

       Kerstvakantie                                             

Sinterklaasviering  

De Sint heeft ons laten weten dat hij ook dit 

jaar op 5 december weer onze school komt  

bezoeken. Daar zijn wij natuurlijk heel erg blij 

mee. 

Sinterklaas zal zo rond 9.15 uur aankomen op 

de Waterlelie. Dit in overleg met de 

Montessorischool. Bij hen komt de Sint om 8.30 

uur aan. Volgend schooljaar komt de Sint weer 

eerst op de Waterlelie. We wisselen dit af. 

Belangrijk is dus dat uw kind om 8.30 uur in de 

klas is zodat de aankomst bij de Montessori niet 

voor verwarring kan zorgen.  

De kinderen komen om 8.20 uur op school en 

gaan eerst gewoon naar de eigen klas. Rond 

9.05 uur komen de leerkrachten weer naar 

buiten met de klas. 

We zullen met de kinderen langs de 

Westergosingel gaan staan om de aankomst 

van de Sint af te wachten. 

Aan de ouders die erbij willen zijn de vraag 

achter de kinderen te blijven, zodat u niet het 

zicht voor de kinderen belemmert. 

Hierna gaan de kinderen binnen de school het 

Sinterklaasfeest vieren. 

Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit!  

                               

Mogelijke staking 12 december  

Op 12 december a.s. volgt mogelijk een nieuwe 

staking. Uiterlijk in de week van 5 december wil 

men antwoord van de minister op de vraag hoe 

het kabinet € 1,4 miljard vrijmaakt voor het 

primair onderwijs. Zo niet, roepen de 

vakbonden een landelijke staking uit op 12 

december.  

Als de staking doorgaat zullen er 10 groepen 

niet bemand zijn. Hiermee kunnen we de 

veiligheid en kwaliteit van ons onderwijs niet 

meer garanderen.  Daarom is besloten dat de 
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school op 12 december gesloten zal zijn indien 

de staking doorgaat. 

Houdt u er rekening mee dat er op 12 

december geen school is (zie ook de brief van 

het bestuur) en dat u zelf voor opvang van uw 

kinderen zult moeten zorgen, ook al wordt dit 

pas definitief bekend rond 5 december. 

Als u na gedane moeite geen opvang heeft voor 

uw kinderen kunt u zich na 5 december wenden 

tot de directie (waterlelie@scoh.nl). 

 

Adviesgesprekken groep 8  

Op maandag 11 december en dinsdag 12 

december vinden de adviesgesprekken 

plaats.   Ouders en kind komen samen naar het 

gesprek. Mocht de staking doorgang vinden dan 

gaan de adviesgesprekken wel door. 

     

Kerstdiner groep 1 t/m 8  

Op donderdagavond  21 december hebben we 

een kerstdiner op de Waterlelie. Voor het 

kerstdiner komt een intekenlijst bij groep 1 t/m 

3 te hangen. Voor groep 4 t/m 8 ontvangt u een 

online intekenlijst. U kunt daarop invullen wat 

uw kind maakt/meeneemt naar het kerstdiner.  

De inloop is vanaf 17.45 uur. Om 18.00 uur gaat 

de klasdeur dicht.  

De ouders van kinderen uit groep 1/2 halen 

hun kind om 18.45 uur in de klas op.  

De groepen 3 t/m 8 komen om 19.00 uur zelf, 

met de groepsleerkracht(en) naar beneden. U 

ontvangt hierover nog een aparte brief. 

 

Kerstviering groep 1 t/m 8  

De kerstviering van groep 1 t/m 8 vindt plaats 

op vrijdagochtend 22 december in de 

Bernadettekerk te Rijswijk.  

Aan ouders van kinderen uit groep 1/2 wordt 

gevraagd om groepjes kinderen naar de kerk te 

brengen met de auto. De kinderen van groep 3 

t/m 8 lopen naar de kerk met de leerkracht en 

enkele ouders. 

9.15 uur: Groep 1/2a, 1/2b + 1/2c en 

groep 3a t/m 8a (alle a groepen). 

10.15 uur: Groep 1/2d + 1/2e en groep 3b t/m 

8b (alle b groepen). 

De kinderen zijn om 12.00 uur vrij en hebben 

dan kerstvakantie. 

 

Nieuws uit de Ouderraad  

Bij de ouderraad zijn we al helemaal in de 

feeststemming aan het komen. Eind november 

hebben we de school versierd voor Sinterklaas. 

We zijn samen met de school ook volop bezig 

met de voorbereidingen als op 5 december de 

Sint met zijn Pieten de Waterlelie weer 

bezoekt.  

 

De kerstcommissie is druk in de weer om direct 

na de Sint de school in stemming te brengen 

voor Kerstmis. Ook willen we rond het 
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kerstdiner van de kinderen op 21 december 

voor de ouders een sfeervolle ontvangst 

verzorgen met een hapje en een drankje.  

 

Op woensdag 6 december gaan we de school 

versieren. We zouden daarbij hulp van een 

aantal ouders kunnen gebruiken. Dat geldt ook 

voor vrijdagochtend 22 december als we alles 

weer gaan aftuigen en opruimen voordat de 

kerstvakantie begint. We hopen dat een aantal 

moeders en vaders ons willen komen helpen.  

 

Vandaag geplaatst en mogelijk gemaakt door de 

OR een funkorf! Kinderen hebben er al gelijk 

enthousiast gebruik van gemaakt!  

 

 

MR  

Na de zomervakantie is de 

medezeggenschapsraad van de Waterlelie 

alweer 2 keer bij elkaar geweest om te 

vergaderen over verschillende onderwerpen. 

Tijdens de tweede vergadering stond het 

Jaarplan van het schooljaar 2017-2018 van de 

MR centraal. Hierin staat kort beschreven waar 

de MR zoal over vergadert en wat haar  rechten 

en plichten zijn. Ook kunt u in dit plan de doelen 

van de school vinden en welke rol daarin is 

weggelegd voor de MR.  

Daarnaast heeft de MR ook voor zichzelf een 

aantal speerpunten opgesteld, die gedurende 

het jaar uitgevoerd worden. Te denken valt aan 

het verbeteren van de interne organisatie van de 

MR, maar ook om de communicatie met de 

ouders van leerlingen op de Waterlelie te 

vergroten.  

Dit jaarplan wordt met dit Waterlelienieuws 

meegestuurd ter informatie, zodat u op de 

hoogte bent van de activiteiten van de MR.  

Daarnaast willen wij u er nogmaals op wijzen, 

dat als er school brede onderwerpen zijn, 

waarover u zich zorgen maakt, u dit altijd kunt 

mailen naar het volgende emailadres: 

mrwaterlelie@gmail.com 

Dit emailadres kunt u ook vinden op het MR 

gedeelte van de website. Hierbij ook de link naar 

de schoolsite: 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/medeze

ggenschapsraad  

Op deze pagina vindt u een week voor de 

vergadering de agenda en ongeveer een week na 

de vergadering de notulen van de vergadering. 

Zo kunt u op de hoogte blijven wat er in de MR 

besproken wordt.   
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Skillsforkids  

Op 8 januari start ons nieuwe buitenschoolse 

programma. Deze keer biedt Skills for kids het 

volgende aan;  

 Kleutertheater voor groep ½ 

 Judo vervolg 

 Judo voor groep 2/3/4 

 Capoeira 5/6/7 

 

De eerste week van december start hiervoor 

weer de inschrijving via 

www.skillsforkids.nl/dewaterlelie 

We vragen voor de lessen van de ouders een 

bijdrage van 25 euro. Er kan voor het 

buitenschoolse programma ook gebruik 

gemaakt worden van de Ooievaarspas, dan zijn 

de activiteiten gratis. 

Wanneer u vragen heeft over ons 

buitenschoolse aanbod kunt u terecht bij juf 

Petra van der Zande pvdzande@scoh.nl  

 

Studiedag  

Zoals op de schoolkalender staat vermeld, zijn de  

kinderen op dinsdag 6 december vrij in verband 

met een studiedag voor de leerkrachten.  

                                   

 

Kinderen uit groep 3  

Na de kerstvakantie zullen ook 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.  

 

                                      

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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