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Overzicht mei  

27 april t/m 11 mei 

Meivakantie   

14 mei t/m 31 mei 

CITO toetsen 

18 mei 

Praktisch verkeersexamen groep 7 

21 mei 

Tweede Pinksterdag 

 

Schooltoernooien  

Met de Waterlelie doen we mee aan veel 

buitenschoolse sporttoernooien. 

Inmiddels hebben in totaal 160 kinderen hun 

best gedaan op een schooltoernooi! Dit is 

bijna altijd op woensdagmiddag bij een 

sportvereniging in de buurt. Ongeveer een 

maand voordat de inschrijving sluit bij de 

gemeente wordt u uitgenodigd via 

mijnschoolinfo. Daar kunt u antwoord geven 

via het antwoordbriefje. Het kan zijn dat de 

uitnodiging niet meer op de beginpagina te 

zien is maar dat u toch nog uw zoon/dochter 

wilt aanmelden. De uitnodiging kan nog wel 

geldig zijn alleen staat het bericht op de 2e 

of 3e pagina!  

Dit schooljaar gaan we nog naar het 

hockeytoernooi, atletiektoernooi en het 

Wateringse Veld Loopfestijn. Groep 7B heeft 

het bij basketbal zo goed gedaan dat ze 13 

april naar het NK in Den Haag mochten 

gaan!" We zijn supertrots want ze zijn 

tweede geworden! 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de ouderraad  

De ouderraad is druk met de organisatie van het 

Zomerfeest. Na de geslaagde editie vorig jaar, 

hopen we er in juni weer een groot feest van te 

kunnen het maken. Het zomerfeest wordt 

verplaatst naar 15 juni.  

 

Het thema dit jaar wordt het Circus en ja... in 

tegenstelling tot bij de Luizenmoeder zijn bij ons 

op school de clowns wel welkom 😉 

 

Ook de organisatie van de Wateringse Veldloop 

is in volle gang. We hopen dat in juni er zoveel 
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mogelijk kinderen aan de hardloopwedstrijd in 

de wijk zullen meedoen.  

 

De ouderraad heeft er ook voor gezorgd dat de 

kinderen tijdens de diverse sporttoernooien met 

de school nieuwe sportshirtjes krijgen. Het 

hockeytoernooi heeft in mei de primeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben tijdens de Koningsspelen ook 

geregeld dat de kinderen konden genieten van 

een heerlijk ontbijt.  

 

Voor volgend schooljaar zoeken we nog nieuwe 

leden (vaders en moeders en verzorgers) die 

vanuit de ouderraad willen helpen met de 

diverse leuke activiteiten voor de kinderen op 

school. Kom eens langs bij de vergadering op 15 

mei om te kijken hoe het er in de raad aan toe 

gaat.  

 

MR  

De medezeggenschapsraad van de Waterlelie is 

weer compleet!  

In het Waterlelienieuws van  januari 

jongstleden heeft de 

medezeggenschapsraad (MR) de ouders 

benaderd zich kandidaat te stellen voor de 

invulling van 1 vacature binnen de 

oudergeleding van de MR.   

Na  de sluitingsdatum had er 1 enthousiaste 

ouder gereageerd op de vacature. Dat 

betekent, dat er geen verkiezingen gaan 

plaatsvinden.  Wij willen u graag voorstellen 

aan het nieuwe lid van de oudergeleding van 

de Medezeggenschapsraad. Per direct heet 

de MR: Nafisa Raheel van harte welkom.  

Ook binnen de personeelsgeleding van de 

MR was een vacature ontstaan. Op die 

vacature heeft ook 1 leerkracht enthousiast 

gereageerd. Dat betekent dus ook dat er 

voor deze vacature geen verkiezingen plaats 

te hoeven vinden en zit ook per direct Esther 

den Nijs in de MR van de Waterlelie. 

Dit betekent dat de Medezeggenschapsraad 

van de Waterlelie weer compleet is en 

bestaat uit de volgende leden:  

namens de ouders: 

 - Joost Nugteren (voorzitter) 
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 -  Tanoeja Bruin 

 - Nafisa Raheel  

namens het personeel:  

 - Mirjam Zelisse (Vice-voorzitter)  

- Esther den Nijs   

- Saskia Mooij-van der Kooij 

Op de site van de Waterlelie 

(www.cbsdewaterlelie.nl) kunt u onder het 

kopje: ‘ouders’ en dan 

medezeggenschapsraad - de agenda’s en 

verslagen van de MR vergaderingen 

terugvinden.   

Wilt u in contact komen met de MR, spreekt 

u ons gerust aan of stuurt u ons een mail 

aan: mrwaterlelie@scoh.nl   

Met vriendelijke groeten,   

De MR van de Waterlelie 

VakantiepasClub meivakantie   

De makers van de ZomervakantiePas hebben 

voor de Meivakantie weer een mooi 

activiteitenaanbod samengesteld mét 

VakantiepasKorting. Voetballers (meisjes én 

jongens) kunnen aan de slag bij de Juzzt Football 

Academy, testjes en proefjes worden gedaan bij 

de Kinderwerkplaats en met de Haagse 

Boomtoppers gaan VakantiePassers de boom in. 

Bij slechter weer is er natuurlijk ook binnen van 

alles te doen. Aanraders zijn het Urban Skillz 

Festival en een reis door de mens bij 

CORPUS!  

Deze en alle andere activiteiten zijn nu te 

bekijken, klik hier  

Is uw kind nog geen lid van de 

VakantiepasClub?  

Geef het dan gratis op, klik hier en maak 

meteen gebruik van de kortingen. 

VakantiepasClubleden krijgen twee weken 

vóór elke schoolvakantie een mail met 

kortingsbonnen en een link naar de 

activiteiten. 

 

Bij voorbaat dank en met hartelijke groet, 

Team VakantiePas 

 

Schoolreisbetaling 

Na de meivakantie krijgt u een 

betaalverzoek voor de schoolreis. 

Heeft u de ouderbijdrage niet betaald dan 

kost de schoolreis niet €19,- maar €29,-. 

 

Fotopagina 

Op de volgende bladzijde enkele foto’s.  

 

 

 

 

  

mailto:mrwaterlelie@scoh.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vakantiepas.nl&data=02%7C01%7C%7C8dde6ced56e14f1ef66c08d5a3acab94%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C636594885185668889&sdata=Mc2BnVQEEkm0dL6LbwYVNhjuuSTKLJsPG2BI9lrPKk4%3D&reserved=0!
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.vakantiepas.nl&data=02%7C01%7C%7C8dde6ced56e14f1ef66c08d5a3acab94%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C636594885185668889&sdata=Mc2BnVQEEkm0dL6LbwYVNhjuuSTKLJsPG2BI9lrPKk4%3D&reserved=0
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Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

 

Margot Vogelaar 

 

                  

Tutorlezen: groep 7 leest met 

groep 3 

Buitengym van meester Michael 

opening Koningsspelen 

nieuw gymtoestel 

voor de kleuters 

Project o, o Den Haag 


