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Overzicht april  

2 april 

2de Paasdag (vrij) 

3 april 

Start projectweek 

7a en 7b Haags Historisch Museum 

4 april 

5b Haags Historisch Museum 

5 april 

3a en 3b Haags Historisch Museum 

8a en 8b Atlantikwallmuseum 

6 april 

5a Haags Historisch Museum 

9 april 

1/2c, 1/2d en 1/2e Haags Historisch 

Museum  

6a en 6b naar de duinen 

11 april 

1/2a en 1/2b Haags Historisch Museum 

Projectavond       

       17, 18 en 19 april 

       Eindtoets groep 8 

       20 april         

       Koningsspelen/sportdag 

       25 april 

       Juffendag groep 1/2 

       27 april t/m 11 mei 

       Meivakantie  

 

 

 

 

Disco  

Op 9 maart hebben we onze jaarlijkse disco 

gehouden voor de groepen 7 en 8. Het thema 

was WWW (World Wide Waterlelie). De 

kinderen hadden zich mooi uitgedost en de 

leerkrachten natuurlijk ook. 

 

 

 

Project  

Het is bijna zover. We gaan weer aan een project 

werken!  

Op dinsdag 3 april start de projectweek met het 

thema 'O o Den Haag'. 

Een week lang werken alle groepen op allerlei 

manieren over onze mooie stad. 

Alle groepen maken deze week een wandeling 

door de wijk om zo ook goed naar hun directe 

leefomgeving te kijken. Ouderhulp is hierbij 

gewenst, inschrijven hiervoor verloopt via de 

groepsleerkracht. 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Ook zullen veel groepen in deze week een 

bezoek aan een museum brengen. 

Op dinsdag 3 april maken de groepen 7 een 

wandeling rond de Hofvijver en brengen dan 

een bezoek aan onder andere het Mauritshuis 

en Galerij Prins Willem V.  De groepen 7 blijven 

daarom deze dag verplicht over. 

 

Op woensdag 4 april gaat groep 5b naar het 

Haags Historisch Museum en brengen dan ook 

een bezoek aan het Binnenhof en de 

Ridderzaal. De les duurt tot 12.00. Groep 5b zal 

daarom mogelijk iets later dan 12.30 terug zijn 

deze woensdag. 

 

Op donderdag 5 april brengen de groepen 3 een 

bezoek aan het Haags Historisch Museum voor 

de les; Groennie, gele. Groep 3a vertrekt direct 

om 8.30, zorg dus dat uw kind deze ochtend op 

tijd op school is! 

Groep 3b gaat later op de ochtend en blijft 

daarom deze dag verplicht over.  

 

Donderdag 5 april brengen de groepen 8 een 

bezoek aan het Atlantik wallmuseum in 

Scheveningen. Om deze reden blijven de 

groepen 8 deze dag verplicht over.  

 

Op vrijdag 6 april gaat groep 5a naar het Haags 

Historisch Museum en de Ridderzaal. Groep 5a 

blijft om deze reden deze dag verplicht over. 

Op maandag 9 april en woensdag 11 april gaan 

de groepen 1/2 naar het Haags Historisch 

Museum voor de les Groennie, gele. Groep 1/2c 

vertrekt 9 april direct om 8.30, zorg dus dat uw 

kind deze ochtend op tijd op school is. 

Groep 1/2d en 1e blijven 9 april door dit bezoek 

verplicht over. Groep 1/2e zal deze maandag 

mogelijk iets later dan 15.00 terug zijn op 

school. 

Groep 1/2a vertrekt op woensdag 11 april 

direct om 8.30, zorg dus dat uw kind deze 

ochtend op tijd op school is. 

Groep 1/2b zal deze woensdag mogelijk iets 

later dan 12.15 terug zijn.  

Op maandag 9 april vertrekt groep 6a richting 

de kust voor een les in de duinen. Groep 6a 

blijft om die reden deze dag verplicht over. Op 

dinsdag 10 april heeft groep 6b deze les in de 

duinen, zij blijven daarom deze dinsdag 

verplicht over.  

 

Over verdere bezoeken van andere groepen 

wordt u door de groepsleerkrachten 

geïnformeerd. 

 

Op woensdag 11 april wordt u van harte 

uitgenodigd om het resultaat van de 

projectweek te bewonderen tijdens de 

projectmiddag/avond.  

In de bijlage vindt u hierover een aparte brief.                             
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Eindtoets groep 8  

In april maken de kinderen uit groep 8 in 

Nederland verplicht een eindtoets. In 2015 werd 

het maken van een eindtoets verplicht gesteld. 

Voor die tijd mochten scholen zelf beslissen of ze 

de Citotoets afnamen. Als school kun je 

tegenwoordig kiezen voor 6 verschillende 

eindtoetsen. Samen met bijna 65% van alle 

basisscholen kiezen wij ook in 2018 voor de 

Centrale Eindtoets van CITO. De eindtoets laat 

zien in welke mate kinderen de 

referentieniveaus voor taal en rekenen 

beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk 

type vervolgonderwijs bij een leerling past. De 

eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te 

stellen of het basisonderwijs en het voortgezet 

onderwijs goed op elkaar aansluiten.  

                                

Koningsspelen  

De Koningsspelen worden dit jaar voor de 6e 

keer gevierd. Dit jaar op 20 april.  

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen 

te laten zien hoe belangrijk én leuk het is 

om samen te ontbijten en te bewegen. 

Onze school doet die dag volop mee met een 

dans, koningsontbijt en sportdag!! 

De hele school opent de dag met een dans op 

het schoolplein. Deze dans zal worden 

geoefend in de klas. Uw kind kan om 08.30 uur 

verzamelen bij de eigen leerkracht op het 

schoolplein. Zorg dat uw kind alvast sportieve 

kleding aanheeft!! 

Na de dans gaan alle kinderen ontbijten in de 

klas. Het ontbijt wordt verzorgd door school, u 

hoeft hiervoor niks mee te geven. 

De groepen 1-2 hebben daarna op het 

schoolplein een sportdag. De sportdag van 

groep 1-2 eindigt 11.45 uur op de Waterlelie. ’s 

Middags zijn de kinderen in de klas en zullen ze 

spelletjes doen en vrij spelen. 

De groepen 3 t/m 8 lopen in de ochtend onder 

begeleiding naar:  

HCWV (Hockey Club Wateringse Veld) 

Leyweg 1630 

2548 AE Den Haag 

Tot 15.00 uur gaan de kinderen sporten met 

natuurlijk op zijn tijd een pauze. Geeft u 

voldoende eten en drinken mee!  

Om 15.00 uur kunnen leerlingen uit groep 3 t/m 

8 bij HCWV opgehaald worden, wij komen dus 

niet meer terug naar school! 

Gaat uw kind naar de BSO op vrijdag 20 april 

geef dit dan door aan de leerkracht.  

 

Douchen na de gym  

Na overleg met het team en de MR hebben we 

besloten om het douchen na de gym niet meer 

verplicht te stellen. 
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Wanneer kinderen willen douchen krijgen ze 

daar kort de gelegenheid voor.  

Aandachtspunten die we hebben meegenomen 

zijn; 

 

Het kost (leer)tijd. Bovendien zijn jonge 

kinderen schoon en ruiken nauwelijks naar 

zweet. De meeste kinderen gaan thuis zeer 

regelmatig onder de douche dus qua hygiëne 

zullen er geen grote problemen ontstaan. De 

problemen die in de kleedkamer kunnen 

ontstaan omdat we geen volledig toezicht 

kunnen houden door strengere regelgeving 

i.v.m. privacy maken kinderen kwetsbaar.  

 

Nieuws uit de OR  

In de ouderraad zijn we druk bezig met de 

komende feestelijke maanden op school.  

 

Voor de komende Projectweek zullen we de 

school deze week weer in toepasselijke 

stemming brengen voor het thema O O Den 

Haag.  We zullen op 10 april,  als u de school 

met kinderen kan bezoeken,  een leuke 

prijsvraag voor de kinderen uitschrijven. Met 

een rebus met slagzin zijn leuke prijzen te 

winnen. Na de Projectweek is info hierover te 

vinden op onze facebookpagina Ouderraad CBS 

De Waterlelie. Daarnaast verzorgen we als 

ouderraad tijdens deze avond voor alle 

kinderen en ouders een Haags hapje en een 

drankje. 

Ook zullen we als ouderraad helpen met de 

voorbereidingen van de Koningsspelen, waar de 

school dit jaar weer aan meedoet. We zijn ook 

al bezig met een ander inmiddels vast sportief 

evenement op de schoolagenda, de Wateringse 

Veldloop in juni en het Zomerfeest. Maar 

daarover later meer.   

 

 

                            

                          

 Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

 

                   


