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Eerste schooldag 

 

Nieuws uit de Ouderraad  

Met een geslaagd zomerfeest heeft de 

ouderraad het schooljaar afgesloten. Dankzij 

alle leuke ideeën en inspanningen van het 

organisatiecomité én de ouders die bij alle 

spelletjes hebben geholpen, is het een erg leuke 

middag geworden. Het enthousiasme was bij 

iedereen groot en het was erg leuk om te zien 

dat er zoveel kinderen op school zijn gebleven 

om aan alle activiteiten mee te doen.  

Ook de Wateringse Veldloop was een succes. 

Er deden 180 kinderen mee!! 

Volgend schooljaar zullen we ons met de 

ouderraad weer gaan inzetten om er leuke tijd 

op school van te maken. Ouders die 

belangstelling hebben om de raad te versterken 

zijn van harte welkom.   

 

Team de Waterlelie bedankt de ouderraad 

voor al hun inspanningen. Zonder hen 

zouden al die extra activiteiten niet plaats 

kunnen vinden.  

                           

Snappet  

Wij kijken terug op ons eerste jaar met Snappet. 

We zijn het er unaniem over eens dat het een 

versterking is van ons onderwijs.  

In de nieuwsbrief van het SCOH stond een 

interview met juf Nienke. U kunt het hieronder 

lezen.   

 

Basisschool De Waterlelie werkt sinds dit 

jaar met Snappet. Kinderen krijgen spelling, 

rekenen en taal op de iPad. Groepsleerkracht 

Nienke Herrewijnen is één van de trekkers 

van het project en zij is razend enthousiast. 

  

,,Ik kende Snappet al, ik had ervan gehoord, 

maar op een beurs zag ik pas hoe het werkte. Ik 

was direct enthousiast’’,  vertelt Nienke. Haar 

klas mocht een half jaar lang een pilot doen met 

rekenen en sindsdien is Nienke groot 

voorstander van Snappet. 

  

Oefensommen op de tablet 

Ze legt uit hoe het werkt. ,,Neem een rekenles 

over rekenen met getallen tot 10.000, 

bijvoorbeeld.   Ik begin met instructie zoals elke 

andere les. In plaats van dat kinderen daarna 

hun werkboek pakken en zelfstandig aan de 

slag gaan, pakken ze hun tablet en daarop 

maken ze hun oefensommen.’’ 

  

De tablet past het niveau aan, aan het kind. 

Leerlingen die de sommen goed maken, krijgen 

moeilijkere sommen. Wie fouten maakt, krijgt 

herhalingsstof of krijgt sommen op een lager 

niveau. 

,,Als juf zie ik precies wat leerlingen doen. Na 

tien minuten zie ik wie moeite heeft met de 
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sommen. Die kinderen roep ik dan bij me voor 

extra instructie. Ik kan dus heel snel reageren, ik 

hoef niet te wachten tot ik hun werkboek nakijk. 

Dat is voor de kinderen heel fijn.’’ 

  

 

 

Onderwijs op niveau 

Het enthousiasme van Nienke slaat over op de 

rest van het team want na een pilot van een half 

jaar in haar groep, is De Waterlelie afgelopen 

schooljaar in groep 4 tot en met 8 aan de slag 

gegaan met Snappet. Naast rekenen zijn ook 

spelling en taal nu op Snappet. ,,In mei hebben 

we als team besloten ermee door te gaan. 

Iedereen is zo enthousiast. Het scheelt veel 

nakijkwerk en je kunt echt onderwijs op niveau 

aanbieden. Dat bereik je niet met boeken, 

werkboeken en schriften. Bovendien merken we 

dat de kinderen het heel fijn vinden, heel 

modern.’’ 

  

Schrijven blijft belangrijk 

Toch is er landelijk ook kritiek op deze manier 

van lesgeven, het zou slecht zijn voor de ogen 

van kinderen en bovendien komt het het 

schrijfonderwijs niet ten goed. Nienke: ,,Ik heb 

oudere kinderen, die doen op het hbo bijna niets 

meer met schrijven, alles gaat op de laptop. 

Natuurlijk moeten jonge kinderen leren schrijven 

en ook op het vervolgonderwijs is het belangrijk 

dat studenten meeschrijven, want dan blijft de 

informatie beter hangen. Maar het netjes 

schrijven dat vroeger heel belangrijk was, is nu 

minder van belang. Schrijven blijft belangrijk en 

heeft onze aandacht.’’ 

  

De Waterlelie zal dus zeker niet kiezen om voor 

alle vakken met Snappet te gaan werken. ,,Voor 

kinderen is het fijn als je gedurende een 

schooldag verschillende onderwijsvormen 

gebruikt, variatie maakt het leuker. De hele dag 

op de tablet is niets, dan gaat juist het 

bijzondere ervan af.’’ 

 

Uit de MR  

De medezeggenschapsraad van de Waterlelie is 

ook volgend schooljaar weer compleet!  

 

Aan het einde van schooljaar 2017-2018 zat de 

eerste zittingstermijn van 3 jaar voor beide 

ouderleden Tanoeja Bruin en Joost Nugteren 

erop. Zij besloten zich wel weer opnieuw 

verkiesbaar te stellen. 

Op 25 mei zijn de ouders via Mijn Schoolinfo 

benaderd om zich kandidaat te stellen voor de 

ontstane vacatures. Hier is echter geen reactie 

op ontvangen. Hierdoor zijn Tanoeja en Joost 

automatisch weer herkozen en nemen zij voor 

de komende 3 jaar weer plaats in de 

Medezeggenschapsraad van CBS De Waterlelie. 

 

Dit betekent dat de Medezeggenschapsraad 

van de Waterlelie weer compleet is en bestaat 

uit de volgende leden:  
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Namens de ouders: 

Joost Nugteren (voorzitter) 

Tanoeja Bruin 

Nafisa Raheel  

 

Namens het personeel:  

Saskia Plat 

Esther de 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 

 

Team de Waterlelie bedankt de 

medezeggenschapsraad voor al hun 

inspanningen. In het jaarverslag (9-7-18 

verstuurd) kunt u lezen wat zij allemaal 

doen!  

  

Wijziging in de ouderbijdrage  

Wij vragen de ouders jaarlijks om een ‘vrijwillige’ 

ouderbijdrage voor het bekostigen van diverse, 

school gerelateerde activiteiten. Hoewel de 

bijdrage vrijwillig is, hopen wij dat alle ouders 

financieel bijdragen, omdat het geld hard nodig 

is om alle leerlingenactiviteiten te kunnen 

blijven bekostigen. De school int de bijdrage, de 

Ouderraad beheert deze.  

 

Voor volgend schooljaar komt er een wijziging 

die inmiddels door de MR is goedgekeurd. 

De ouderbijdrage wordt met €10,- verlaagd. De 

schoolreis wordt voor alle kinderen €29,- . Dit 

geeft administratief veel voordelen.  

 

De ouderbijdrage is als volgt vastgesteld: 

Ouderbijdrage voor 1e kind € 65,00 

Ouderbijdrage voor 2e kind € 45,00 

Ouderbijdrage voor 3e en volgende kinderen € 

35,00 

 

Voor de schoolreis betalen ouders een aparte 

(verplichte) bijdrage, die voor alle groepen 

hetzelfde is, ongeacht de bestemming. 

Schoolreis € 29,-   

                  

Plattegrond  

In de bijlage vindt u de lokaalverdeling voor 

schooljaar 2018-2019.  

 

Buitenschools aanbod  

Het komende schooljaar zal Skills for kids niet 

meer onze buitenschoolse activiteiten 

verzorgen.  
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In plaats daarvan hebben wij als school de 

samenwerking met aanbieders in de wijk 

gezocht. In de tweede helft van het schooljaar 

zullen er ook weer cursussen worden 

aangeboden vanuit Trias.  

De eerste activiteit zal halverwege september al 

starten op de woensdagmiddag namelijk; 

"Indiase dans" voor groep 2 t/m 5 verzorgd door 

dansacademie Natraj.  

Daarnaast zal Tech4kids vanaf oktober een 

legoclub starten waarbij de kinderen ook leren 

programmeren. Ook hierover volgt na de 

vakantie meer informatie.  

 

U wordt hier in het begin van het schooljaar 

verder over geïnformeerd.  

 

Lezen in de vakantie  

Zes weken lang vakantie! Wat heerlijk! Tijd om 

lekker te spelen, op vakantie gaan, uit te slapen 

en ....te lezen!  

Voor veel kinderen is het heel erg belangrijk om 

ook in de vakantie lekker te blijven lezen. Op 

deze manier blijven ze oefenen maar daarnaast 

zorgt het ook voor veel ontspanning. Om het 

succes van de leesontwikkeling gedurende het 

afgelopen schooljaar vast te houden en te 

voorkomen dat een terugval optreedt, is het 

belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven 

lezen. 

Met de app vakantiebieb kunnen ze heel 

gemakkelijk allemaal gratis boeken lezen. Kijk 

hier samen eens naar en zoek leuke boeken uit 

om in de vakantie te lezen. 

Kijk snel op vakantiebieb.nl  voor de 

mogelijkheden.  

 

Stakingsdag   

Op woensdag12 september  wordt er door 

medewerkers in het primair onderwijs in de 

provincies Zuid Holland en Zeeland gestaakt.  

SCOH heeft hierover eerder een brief 

opgesteld.  

Het personeel van de scholen heeft het recht 

om te staken. Op onze school zal direct na de 

zomervakantie worden bekeken of er collega’s 

meedoen aan de staking van 12 september. Op 

basis van deelname aan de staking zal dan ook 

besloten worden of onze school geheel of 

gedeeltelijk gesloten zal zijn. Wij zullen u 

daarover zo snel mogelijk na de zomervakantie 

informeren.  

Wij vragen u nu reeds om te zorgen voor 

opvang van uw kind voor 12 september a.s. 

mocht de school vanwege de estafettestaking 

besluiten, dat die dag de school gesloten blijft.  

Ouders bedankt!  

Ook dit schooljaar hebben wij als schoolteam  

weer veel steun ontvangen van ouders die ons  

op allerlei manieren hebben geholpen.   

Als team zijn we blij met al deze ouderhulp. 

We hopen dat volgend jaar ook weer te mogen 

doen.    
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Morgen ontvangen de helpende ouders een 

attentie.  

                                      

Fijne vakantie  

Met nog één schoolweek te gaan wens ik  

iedereen alvast een heel fijne en ontspannen  

vakantie toe. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar
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