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Overzicht juni  

1 juni  

Studiedag, alle kinderen vrij   

11 juni 

Schoolreis 

15 juni 

Zomerfeest 15.00 – 17.00 uur 

18 en 19 juni 

10- minuten gesprekken groep 2 

20 juni 

groep 4a bezoekt Museum Meermanno voor   

de les 'Letterfeestje'. 

25 juni t/m 29 juni 

Kamp groep 8 

26 juni 

Studiemiddag 12.00 uur vrij 

 

AVG  

Met ingang van 25 mei 2018 is in werking 

getreden de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dat is de Europese 

opvolger van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor de 

school en voor u? 

 

 Ons SCOH privacyreglement is 

aangepast. U kunt de nieuwe versie 

inzien via onze website klik hier 

 Ons protocol social media is aangepast. 

U kunt de nieuwe versie inzien via de 

website klik hier  

 Met ingang van het nieuwe schooljaar 

gaan wij werken met een nieuw 

toestemmingsformulier voor plaatsing 

van foto’s en video’s van kinderen op 

de website en op social media. U zult 

dit nieuwe formulier in augustus gaan 

tegenkomen. 

 Ons protocol Melding Datalek is 

aangepast. U kunt de nieuwe versie 

inzien via onze website. 

 

In het kader van de AVG heeft SCOH ook een 

overkoepelende Functionaris 

Gegevensbescherming aangesteld. De FG is 

belast met het houden van toezicht op de 

zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen 

omgaan met de gegevens van hun leerlingen. 

De FG werkt volgens het vastgestelde 

reglement Functionaris Gegevensbescherming. 

 

Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG 

dan kunt u zich wenden tot de directie van de 

school. Indien nodig zal deze vervolgens contact 

opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf 

bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf 

direct contact opnemen met de Functionaris 

Gegevensbescherming van SCOH en wel via 

FG@SCOH.nl. 

 

SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de 

gegevens van uw kinderen. We deden dat al 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
https://www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/AVG-2018-Privacy-reglement-SCOH-leerling-en-ouders-versie-2.0.pdf
https://www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Reglement-Social-Media-SCOH-mei-2018.pdf
mailto:FG@SCOH.nl
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onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee 

door onder de AVG. 

 

Eindtoets groep 8  

Wij zijn heel tevreden met de uitslag van de 

eindtoets: een gemiddelde score van 539 ! 

Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. We 

zijn trots op alle kinderen van groep 8 en alle 

leerkrachten van onze school. 

 

Groepen 8 op schoolkamp  

Van maandag 25 juni t/m vrijdag 29 juni gaan de 

groepen 8 op kamp. We gaan dit jaar met de bus 

naar Vakantieboerderij De Mussenberg in Loon 

op Zand. Wilt u weten wat ze allemaal doen? 

Volg groep 8 op twitter: @kampwaterlelie. 

We hopen op goed weer en een fantastische 

week!      

 

De Kampgroet op 26, 27 of 28 juni 

Wilt u uw zoon of dochter verrassen op kamp? 

Stuur dan een kampgroet! Dit is een kaartje dat 

wij aan de kinderen geven tijdens het 

avondeten.  

U kunt een kaartje laten bezorgen op dinsdag 26 

juni, woensdag 27 juni of donderdag 28 juni 

maar u kunt natuurlijk ook meerdere groeten 

doen. Het bezorgen kost €0,50 per groet. Van dit 

geld wordt op het kamp wat lekkers voor de 

kinderen gekocht.  

Ook opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, tantes, 

ooms, vriendjes en vriendinnetjes mogen een 

groet inleveren. 

De kaartjes kunnen worden ingeleverd in de 

speciale ‘brievenbus’ bij juf Monique en de 50 

cent (per groet) in de spaarpot. Dit kan in de 

week voor kamp, vanaf maandag 18 juni.  

 

Nieuws uit de ouderraad  

De leden van de zomerfeestcommissie zijn druk 

bezig met regelen van een geweldig zomerfeest 

voor de kinderen op 15 juni! 

Het thema is zoals bekend circus. De kinderen 

krijgen op het feest alle mogelijkheden om hun 

circuskunsten te laten zien, afgewisseld met 

een lekker hapje en drankje. 

 

Het is op deze middag de bedoeling dat ouders 

zelf met de kinderen meelopen tijdens de 

activiteiten. Voor broertjes en zusjes die (nog) 

niet op de Waterlelie naar school gaan is er de 

mogelijkheid om vooraf een extra knipkaart te 

bestellen zodat ze aan alles kunnen meedoen. 

Om dit in goede banen te leiden op 15 juni 

rekent de ouderraad op jouw hulp! Binnenkort 

ontvangt iedereen via mijnschoolinfo een brief 

met een verzoek om te helpen tijdens het feest 

en voor het opgeven van broertjes en zusjes. 

We hebben veel hulp nodig om de spellen te 

begeleiden en ook om te schminken. Dit mogen 

natuurlijk ook lieve opa’s en oma’s zijn of een 

oudere broer of zus! 
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Wij hopen nu alleen nog op mooi weer en veel 

blije gezichten! 

 

Deze mooie flyer hangt door de hele school! 

 

 

De sportcommissie van de ouderraad zal op 10 

juni ook paraat staan bij de Wateringse 

Veldloop. Voor alle kinderen die meedoen 

hebben we een leuk extraatje geregeld, dat 

hopelijk tijdens het rennen van pas zal komen.  

 

MijnSchoolinfo  

Ter verduidelijking onderstaande uitleg zodat 

beide ouders maar ook opa’s of oma’s de 

nieuwsbrief kunnen krijgen.  

Een account bevat altijd minimaal een account 

e-mailadres, dit is het e-mailadres waarmee u 

inlogt en eventueel een nieuw wachtwoord op 

kunt aanvragen. Naast het account e-mailadres 

is er ook een mogelijk om een extra e-mailadres 

onder het account te koppelen, dit kan 

bijvoorbeeld het e-mailadres van uw partner 

zijn, zodat uw partner ook betrokken is bij de 

schoolinformatie van uw kind(eren).  

 

Om een extra e-mailadres toe te voegen 

onderneemt u de onderstaande stappen : 

 

1. U bent ingelogd;  

2. Klik rechtsbovenin op uw naam en 

navigeer naar 'Mijn profiel'; 

3. U vindt hier een overzicht van uw 

persoonlijke gegevens;  

4. Onder uw adresgegevens ziet u staan 

'E-mailadressen' en het knopje 

'Wijzigen', klik hier op;  

5. Bij het toevoegen van een extra e-

mailadres vindt u twee opties (1: 

Ontvang notificaties, 2: Verborgen), 

indien u schoolinformatie wilt 

ontvangen op het ingevoerde e-

mailadres dient u 'ontvang notificaties' 

aan te vinken. Wilt u het e-mailadres 

afschermen voor andere 

ouders/verzorgers binnen uw groep 

dan vinkt u 'Verborgen' aan. 

6. U ontvangt nu ook alle relevante 
schoolinformatie op het ingevoerde e-
mailadres.  
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Studiedagen 2018-2019  

Vrijdag 14 september 2018 
Studiemiddag: alle leerlingen om 12.00 uur 
vrij 
Maandag 17 september 2018 
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 
Vrijdag 16 november 2018 
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 
Vrijdag 21 december 2018 (middag voor 
kerstvakantie) 
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Vrijdag 1 februari 2019 
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 
Maandag 4 februari 2019 
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 
Vrijdag 22 februari 2019 (middag voor de 
voorjaarsvakantie) 
Alle leerlingen om 12.00 vrij 
Vrijdag 7 juni 2019 (dag voor Pinksteren) 
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 
Dinsdag 11 juni 2019 (dag na Pinksteren) 
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 
Dinsdag 2 juli 2019 
Studiemiddag: alle leerlingen om 12.00 uur 
vrij 
Vrijdag 19 juli 2019 (middag voor 
zomervakantie) 
Zomervakantie start: alle leerlingen 12.00 
uur vrij 

vakantieregeling 2018-2109 

Prinsjesdag Di   18-
09-2018 

 

Herfstvakantie Ma 22-
10-2018 

Vr 26-
10-2018 

Kerstvakantie Ma 24-
12-2018 

Vr 04-
01-2019 

Voorjaarsvakantie Ma 25-
02-2019 

Vr 01-
03-2019 

Meivakantie 
 (incl. Goede Vrijdag 
en Pasen) 

Vr   19-
04-2019 

Vr 03-
05-2019 

Hemelvaart en dag 
erna 

Do  30-
05-2019 

Vr 31-
05-2019 

Tweede Pinksterdag Ma 10-
06-2019 

 

Zomervakantie Ma 22-
07-2019 

Vr 30-
08-2019 

Schooljaar 2018-2019  

Omdat we veel waarde hechten aan de 

driehoek ouder- school- kind gaan we de 

oudergesprekken en de informatieavond 

volgend schooljaar anders doen.   

 

Informatieavond wordt startreceptie 

Ouders maken kennis met de leerkracht en 

elkaar. Er komt geen PowerPoint maar een 

korte toespraak en ouders krijgen een hand-out 

mee. 

 

Startgesprek: 

In september zijn er startgesprekken. Ouder-

leerkracht-kind  hebben een gesprek na 

schooltijd en bespreken wat er goed gaat, waar 

het kind aan wil werken, wat het kind leuk vindt 

etc.  

Groep 1 t/m 3 in september  zonder kind erbij  

 

Voortgangsgesprek 

In maart vindt het voortgangsgesprek plaats. 

Ouder-leerkracht- kind bespreken voortgang en 

welbevinden kind. Ook de CITO uitslagen 

worden besproken. 

Vanaf groep 2 zit het kind bij het gesprek 

 

Kinderen krijgen vanaf volgend schooljaar twee 

rapporten i.p.v. drie. Na de CITO ‘s  van januari 

en na de CITO ’s van juni volgt het rapport met 

daarin de resultaten van de methode toetsen 

en de CITO ‘s.  
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10 minuten gesprekken groep 2 

 

In verband met bovenstaande veranderingen  

zullen de ouders van groep 1 niet in juni maar in  

september een gesprek met de leerkracht 

hebben. De kinderen van groep 1 krijgen wel 

een rapport. De gesprekken met de ouders van 

groep 2 zijn wel in juni.  

 

De overgang van groep 2 naar 3 

 
Aan het einde van de kleutertijd volgt de 

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de 

kinderen (en de ouders) een spannende stap! 

Op de Waterlelie hebben we 5 kleutergroepen. 

Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 

samen. Dat betekent dat er een groep verdeeld 

moet worden. In dit stukje ontvangt u informatie 

over de procedure die we hiervoor hanteren. Bij 

het samenstellen van de groepen 3 proberen we 

een zo evenwichtig mogelijke verdeling te 

maken qua: 

o Aantal kinderen   

o Aantal jongens en meisjes   

o Niveau   

o Aantal zorgleerlingen   

o Vriendjes / vriendinnetjes  

o Gedragsproblematiek 

U als ouders wordt over de verdeling 

geïnformeerd middels het Waterlelienieuws. Dit 

is een bewuste keuze, omdat zo alle ouders 

gelijktijdig geïnformeerd worden. Hoewel we de 

mening van ouders natuurlijk heel belangrijk 

vinden, brengen we in principe daarna geen 

veranderingen meer aan in de samenstelling van 

de groepen.    

 

SCOH Volleybaltoernooi  

 

Woensdag 30 mei deden we weer mee aan het 

jaarlijks volleybaltoernooi van het SCOH. Dit 

jaar was het thema Disney.  

 

Stichting Leergeld  

Schoolspullenpas 

Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te 

kunnen doen op school. Dat is de reden 

waarom er een Schoolspullenpas is voor 

kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Hiermee kan 

je bij verschillende winkels schoolspullen kopen 

die op de schoolbenodigdheden lijsten staan. 

Leergeld Den Haag stuurt begin juni 

aanvraagformulieren voor de Schoolspullenpas. 

Heb je het aanvraagformulier nog niet 

ontvangen, neem dan meteen contact op met 

Leergeld Den Haag op telefoonnummer 
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070796135/0707796136 (ma-do 09.00-12.30 

uur) of mail naar 

schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

 

Margot Vogelaar 
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