Waterlelienieuws

23 februari 2018

Vakantieregeling 2018-2019
Overzicht maart
26 februari t/m 2 maart

Prinsjesdag

Di 18-09-2018

Voorjaarsvakantie

Herfstvakantie

Ma 22-10-2018

9 maart

t/m

Disco groep 7&8

Vr 26-10-2018

12,13 of 14 maart

Kerstvakantie

Ma 24-12-2018

Groepen ½ naar Museon

t/m

14 maart

Vr 04-01-2019

Groepen 6 naar Museon

Voorjaarsvakantie

16 maart

t/m

Rapport 3 t/m 8
19 maart en 20 maart
10 minuten gesprekken gr 3 t/m 7
26 maart
Groepen 5 naar Zeeheldentheater
29 maart
Ochtend paasviering
Middag: studiemiddag, kinderen vrij
30 maart

Vr 01-03-2019
Goede Vrijdag

Vr 19-04-2019

Tweede Paasdag

Ma 22-04-2019

Meivakantie (incl.

Ma 29-04-3019

Bevrijdingsdag)

t/m
Vr 10-05-2019

Hemelvaart en dag

Do 30-05-2019

erna

t/m
Vr 31-05-2019

Goede vrijdag, vrij
3 april
Start project :”O,o Den Haag” gr 1 t/m 8

Ma 25-02-2019

Tweede Pinksterdag

Ma 10-06-2019

Zomervakantie

Ma 22-07-2019
t/m

11 april

Vr 30-08-2019

Projectavond voor ouders en kinderen

De studiedagen en vrije middagen worden in
juni bekend gemaakt.
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10 minuten gesprekken
Op maandag 19 maart en dinsdag 20 maart
worden de ouders van de groepen 3 t/m 7 op
school verwacht voor een tien-minuten
gesprek.
U ontvangt via Mijnschoolinfo op 12 maart een
uitnodiging voor het 10 minuten- gesprek.
U kunt inschrijven op de door de school

uw kind die dag op tijd op school is.
Groep 1/2 d vertrekt aan het einde van de
ochtend naar het museum. Zij blijven daarom
op 13 maart verplicht over.
Groep 1/2 e zal ten slotte op woensdag 14
maart direct om 8.30 naar het museum gaan.
Ook deze groep dient deze ochtend dus echt
op tijd op school te zijn.

beschikbaar gestelde tijden in Mijnschoolinfo.
Voor elk kind dient u een aparte afspraak in te
plannen. De groepen 6 en 7b doen mee aan
een pilot ouderbetrokkenheid waarbij ook het
kind zelf bij het 10 minuten-gesprek aanwezig
is. Meester Theo en juf Mirjam sturen hiervoor
een aparte uitnodiging. Groep 7b heeft de

Op woensdag 14 maart gaan de groepen 6
naar de les 'Duik in de duinen' van het
Museon.
Groep 6a zal direct om 8.30 vertrekken en
groep 6b aan het einde van de ochtend. Groep
6b blijft daarom deze dag verplicht over.

gesprekken afgelopen week met leerlingen en
ouders gevoerd.

Op maandag 26 maart gaan de groepen 5
's morgens naar het Zeeheldentheater voor de

Museumbezoek
In de week van 12 maart brengen de groepen
1/2 een bezoek aan het Museon voor de les
'Reis naar de ruimte'.
Groep 1/2a vertrekt op maandagochtend
direct om 8.30. Het is dus belangrijk dat uw
kind die dag op tijd op school is.
Groep 1/2 b brengt aan het einde van de
ochtend een bezoek aan het museum. Zij
blijven daarom op 12 maart verplicht over.
Groep 1/2 c vertrekt op dinsdagochtend 13
maart direct om 8.30. Het is dus belangrijk dat

voorstelling 'de 3 B's'.

VakantiepasClub
VakantiepasClubleden gaan zich niet vervelen,
want de makers van de ZomervakantiePas
hebben ook voor de Voorjaarsvakantie een
mooi activiteitenaanbod samengesteld mét
VakantiepasKorting. Zo kunnen circusartiesten
in spé de leukste trucs zelf uitproberen bij
Circaso. Op de springkussens van Kids Eiland
kan iedereen zijn energie kwijt. Lekker
achterover zitten mag bij de kindervoorstelling
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Held op Sokken in Het Nationale Theater. Ook

Dit jaar is het thema ‘Beestenboel’. Kinderen

aan creatievelingen is gedacht. Zij maken

laten hun creatieve kant zien bij een van de

bijvoorbeeld hun eigen minischilderij in het

knutselworkshops, zij kunnen ‘stopmotion’

Haags Historisch Museum of een unieke

filmpjes maken, films over enge en lieve

Eenhoorntaart bij Perfect Pastry. Deze en alle

beesten kijken of zij speuren naar gekke

andere activiteiten zijn nu te bekijken op

dieren in mooie kunstwerken.

www.vakantiepas.nl !
Insecten eten in de Gevangenpoort, een
Is uw kind nog geen lid van de

pannenkoekje eten of een grommende burger

VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via

maken in het Filmhuis; honger hoef je gelukkig

www.vakantiepas.nl en maak meteen gebruik

niet te hebben.

van de kortingen. VakantiepasClubleden

Kijk voor meer informatie op

krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie

www.museumnachtkids.nl

een mail met kortingsbonnen en een link naar
de activiteiten.

Werken in het onderwijs
Uitnodiging informatieavond

Museumnacht kids
zaterdag 17 maart 2018
Speciaal voor jonge culturele nachtbrakers is
er op 17 maart 2018 Museumnacht Kids!
Tussen 17.00 – 22.00 uur openen ruim 20
musea en culturele instellingen in Den Haag
en Voorburg hun deuren met een speciaal
programma vol toffe activiteiten.

Zoekt u werk met (meer) betekenis? Dan is
werken in het Haagse onderwijs mogelijk iets
voor u.
Misschien denkt u er al een tijdje over na: past
het onderwijs bij mij? Wat zijn de
mogelijkheden?
Kom dan naar de informatieavond “Leraar van
Buiten” op woensdag 7 maart 2018.
Dan kunt u kennismaken met dit prachtige vak

Museumnacht Kids is veel meer dan alleen in

en de mogelijkheden die er voor u zijn. We

het donker een bezoekje brengen aan een

hopen u tijdens deze avond enthousiast te

museum. Er is enorm veel leuks te doen en te

maken voor een overstap naar het funderend

zien, speciaal voor kinderen tussen 4 en 12

onderwijs in Den Haag en omgeving!

jaar oud.

De locatie voor ‘Leraar van Buiten’ is de
Haagse Hogeschool aan het Johanna
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Westerdijkplein 75, tegenover station
Hollands Spoor.
Wat kunt u tijdens deze avond verwachten?
19.00 uur

U kunt zich opgeven via
www.klassewerkdenhaag.nl
Graag tot ziens!
Vriendelijke groeten,

Inloop met koffie en thee
19.30 uur Welkom door onderwijswethouder

Gert van den Ham en John Swilden

Saskia Bruines, gevolgd door Ewald van Vliet,
bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs,
namens de Haagse schoolbesturen
Panelgesprek met ervaringsdeskundigen over
werken in het onderwijs, onder leiding van
programmaleiders Gert van den Ham en John

Fijne voorjaarsvakantie!
Margot Vogelaar

Swildens.
20.30 uur
Interactieve sessies over het zijinstroomtraject
en de lerarenopleidingen voor het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, met
lerarenopleiders, HRM’ers,
ervaringsdeskundige zijinstromers en
basisschooldirecteuren en
rectoren/directeuren van vo-scholen.
Er wordt één ronde gehouden; elke sessie
duurt circa een uur.
21.30 uur
Gelegenheid voor een drankje met de
mogelijkheid voor een 'speeddate' waarin u
meer gedetailleerde vragen kunt stellen aan
de opleiders en de andere informanten uit de
interactieve sessies.
22.30 uur
Einde
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