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1 februari 2018

rapport en tijdens de 10 minuten gesprekken
van de leerkracht te horen hoe het gaat met de
vorderingen van uw kind. Bij het rapport krijgen

Overzicht februari
5 februari

de kinderen van groep 2 en de kinderen van
groep 4 t/m 7 de CITO grafieken mee.

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
9 februari

10 min gesprekken groep 1/2

Rapport groepen 1/2

Op woensdag 14 februari en donderdag 15

12 februari
Start project
13 februari
Groepen 7 dansvoorstelling
14 en 15 februari
10 min gesprekken groepen 1/2
15 februari

februari worden de ouders van de groepen 1 en
2

op

school

verwacht

voor

een

tien-

minutengesprek. De groepen 2d en 2e doen mee
aan een pilot ouderbetrokkenheid waarbij ook
het kind zelf bij het 10 minutengesprek aanwezig
is. Juf Marlinda en juf Ans sturen hiervoor een
aparte uitnodiging.

Groepen 1/2 theatervoorstelling
Groepen 3 theatervoorstelling
20 februari

Groep 8 naar het VO

Groepen 4 dansvoorstelling

In december hebben de leerlingen van groep 8

21 februari

hun schooladvies gekregen. In de maanden

Projectavond

januari en februari kunnen de kinderen met hun

26 februari t/m 2 maart

ouders de open dagen bezoeken. Heel veel

Voorjaarsvakantie

succes met het kiezen van jullie middelbare
school!

CITO
Januari is altijd de maand van de CITO toetsen.

Kinderen uit groep 3 t/m 8

Die zijn aan het eind van deze week afgerond. Op

We hebben met de leerkrachten het

de studiedag van 5 februari gaan de leerkrachten

zelfstandig naar de klas gaan geëvalueerd.

de gegevens van de toetsen uitwerken en

De volgende punten kwamen naar voren:

analyseren. Naar aanleiding daarvan worden er
doelen gesteld voor de tweede helft van het
schooljaar. U als ouders krijgt middels het

-De leerkracht kan gelijk om 8.30 uur
starten met de les.

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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Kinderen die om 8.30 uur niet in de klas zijn

Ook kijken we alvast wat verder vooruit naar

worden als te laat genoteerd.

het nieuwe schooljaar omdat er na dit jaar een

-De leerkrachten hebben meer aandacht

aantal leden binnen de ouderraad

voor de kinderen bij het naar binnen lopen

gaan vertrekken.
We zoeken daarom nieuwe leden! Wie vindt

in de klas.
-Er is veel meer rust en ruimte in de
gangen.

het leuk om de ouderraad te komen
versterken? Het is dé plek om mee te kunnen
denken en helpen met verschillende activiteiten
op school.

Veel kinderen uit groep 3 gaan zelfstandig

Je kunt de komende maanden misschien al een

naar de klas. Toch zijn er nog steeds ouders

keer komen kijken bij een vergadering om te

die met hun kind meelopen.

kijken hoe het er aan toe gaat. De eerst

Wij vragen u op het plein afscheid te nemen

volgende vergadering is op dinsdag 6 maart en

en niet in de gang of hal.

begint om 20.00 uur op school.
De ouderraad.

Project 2018
Op de schoolkalender staat dat ons project start

Ouderbijdrage

op 12 februari met de afsluitende projectavond

Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet

op 21 februari.

hebben betaald, vragen wij dit zo spoedig

Deze datum is aangepast. Het project start na de

mogelijk te doen. De bedragen zijn € 75,00 (1e

Pasen

kind), € 55,00 (2e kind) en € 35,00 (3e kind) en

op

3

april

met

de

afsluitende

projectavond op 11 april.

kunnen onder vermelding van de naam en de
groep van het kind worden overgemaakt op

Nieuws uit de OR
In de ouderraad zijn we al langzaam aan het
toewerken naar de zonnige maanden die straks
hopelijk weer gaan komen. We zijn onder
meer bezig met een thema voor het Zomerfeest
en we zullen ook weer gaan helpen tijdens de
Wateringse Veldloop.

bankrekening NL40ABNA0420892443 ten name
van CBS De Waterlelie
Net als vorig schooljaar is in gezamenlijk overleg
met de schooldirectie en MR afgesproken, dat
indien de ouderbijdrage niet wordt ontvangen er
een extra bijdrage in rekening zal worden
gebracht voor het komende schoolreisje dit
voorjaar. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig
zal zijn. Dank voor uw bijdrage.
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Museumbezoek

Overblijf

Op dinsdag 13 februari gaan de groepen

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind tijdens de

7 naar het Laaktheater voor de dansvoorstelling

overblijf gezond eten en drinken mee krijgt.

'Afval ben je mal'. Zij hebben in januari een

Snoepen vinden wij niet nodig.

danser in de klas gekregen als voorbereiding op
dit bezoek.

Op donderdag 15 februari gaan de groepen 1/2
naar de voorstelling 'Aap, noot, mies' van
theatergroep Briza.

Met vriendelijke groeten,

Omdat de groepen 1/2 d en e pas om 11.15 uur

namens het team van CBS De Waterlelie,

naar deze voorstelling gaan, blijven zij deze dag

Margot Vogelaar

verplicht over.

Op donderdag 15 februari gaan de groepen
3 naar de voorstelling 'Peter en de Wolf' in
het Zuiderstrandtheater.
Omdat de voorstelling om 11.15 uur begint,
blijven de groepen 3 deze dag verplicht
over.

Op dinsdag 20 februari gaan de groepen 4
naar de dansvoorstelling 'De vuurvogel' in
theater aan het Spui.
Omdat de voorstelling om 11.00 uur begint,
blijven de groepen 4 deze dag verplicht
over.
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