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Overzicht augustus/september 

29 augustus 

Afscheid juf Janneke 12.15 uur 

3 september 

19.00 uur startreceptie groep 3/4 

20.00 uur  startreceptie groep 1/2 

4 september 

19.00 uur startreceptie groep 7/8 

20.00 uur  startreceptie groep 5/6 

vanaf 10 september 

startgesprekken leerkracht-ouders-kind 

12 september 

mogelijke staking 

14 september 

studiemiddag kinderen 12.00 uur vrij 

17 september 

studiedag kinderen vrijdag 

18 september 

Prinsjesdag kinderen vrij 

20 september 

Drempeltoets groep 8 

25 september 

Schoolfotograaf 

 

Afscheid juf Janneke  

Onze intern begeleider (IB-er) Juf Janneke ’t 

Hart gaat per 1 september met pensioen. In juni 

berichtte wij u hier al over maar nu is het bijna 

zover! Juf Janneke is een ervaren IB-er met hart 

voor de school, de kinderen en de ouders. Ze 

heeft veel kennis van zaken en biedt hulp waar 

nodig. Wij gaan haar dus zeker missen maar 

gunnen haar haar welverdiende pensioen. Zij 

heeft 40 dienstjaren achter de rug en alle 

ontwikkelingen en veranderingen in het 

onderwijs altijd met enthousiasme en grote 

inzet vertaald naar haar eigen school.  

Op 29 augustus nemen we afscheid van juf 

Janneke.  

Om ongeveer 8.45 uur komt juf Janneke op 

school aan. De kinderen verwelkomen haar 

dan. Gedurende de ochtend zullen de kinderen 

in groepen naar het speellokaal gaan.  

Om 12.00 uur zullen we we met de kinderen op 

het plein verzamelen en juf Janneke symbolisch 

uitzwaaien. De kinderen zullen om 12.15 uur 

vrij zijn, ook de kinderen van groep 5 t/m 8. 

Daarna kunnen de ouders juf Janneke een 

handje geven en afscheid nemen.   

Lieve juf Janneke het is nu bijna zover. Alvast 

vanaf deze plek ontzettend bedankt voor je 

tomeloze inzet voor onze school. 
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Schoolgids en Schoolkalender  

Vandaag gaan de schoolkalender en de 

schoolgids met de oudste kinderen van het 

gezin mee. De schoolgids krijgt u normaal 

gesproken digitaal maar we hebben er voor 

gekozen om u nu de schoolgids gedrukt te 

geven. De schoolgids heeft weer nieuwe foto’s 

en informatie en we zijn trots op het resultaat. 

 

Startreceptie en startgesprekken  

3 september 

19.00 uur startreceptie groep 3/4 

20.00 uur  startreceptie groep 1/2 

4 september 

19.00 uur startreceptie groep 7/8 

20.00 uur  startreceptie groep 5/6 

 

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: u krijgt bericht wanneer u 

hiervoor kan inschrijven. 

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. 

 

Toestemmingsformulier  

Met ingang van dit schooljaar gaan wij 

i.v.m. de AVG werken met een aangepast 

toestemmingsformulier voor plaatsing van 

foto’s en video’s van kinderen op de 

website en op social media. U krijgt dit 

formulier volgende week na de 

startreceptie. Het moet door beide ouders 

worden ondertekend.   

 

Gymrooster 2018-2019  

We zijn heel blij dat meester Michael vanaf dit 

schooljaar de hele week bij ons gaat werken. 

We kunnen alleen op woensdag, donderdag en 
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vrijdagochtend gebruik maken van sporthal 

Hoge Veld .  

Op maandag geeft meester Michael daarom 

gym aan halve groepen in het speellokaal. Het 

gaat om de groepen 3 t/m 6. De leerkracht 

stuurt hiervoor een apart rooster naar de 

ouders.   

De klas wordt in tweeën verdeeld: één halve 

groep krijgt gym, de andere helft krijgt 

techniek.  

Techniek wordt gegeven in het derde lokaal op 

de Lelie, gym wordt gegeven in het speellokaal. 

Kinderen nemen hiervoor sportschoenen mee 

en doen makkelijke kleding aan. (niet 

omkleden)  

De week erna ruilen die groepen om. 

Op dinsdag geeft Meester Michael gym aan de 

groepen 1/2. 

Op vrijdagmiddag krijgen de groepen 7&8 in 

halve groepen gymles in het speellokaal. De 

eigen leerkracht geeft dan techniek aan de 

andere halve groep. 

De leerkracht informeert  zelf de ouders over 

het rooster.  

 

rooster Sporthal HogeVeld 

Woensdag  

08.30-09.25 7A 

09.25-10.20 7B 

10.30-11.25 8A 

11.25-12.20 8B 

  

Donderdag   

08.45-09.45 4A 

09.45-10.45 4B 

10.45-11.45 3A 

  

13.00-13.55 3B 

13.55-14.50 5A 

  

Vrijdag   

08.45-09.45 5B 

09.45-10.45 6B 

10.45-11.45 6A 

  

13.15-14.00           Halve klas 7 of 8 

14.00-14.45           Halve klas 7 of 8  

 

Verplichte overblijf i.v.m. gymtijden: 

- Groep 3A en groep 3B blijven verplicht 

over op de donderdag.  

- Groep 6A hoeft niet verplicht over te 

blijven. De kinderen die niet overblijven 

kunnen worden opgehaald bij de 

gymzaal of gaan zelfstandig naar huis. 

Kinderen die wel overblijven lopen met 

de meester mee naar school.   

- Kinderen van groep 5A mogen op 

donderdag om 15.00 uur bij de sporthal 

worden opgehaald. 

- Groep 1 en 2 krijgen dit schooljaar op 

dinsdag gymles van meester Michael in 

het speellokaal.  

 

Schooltoernooien  
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Ook dit schooljaar doen we weer mee aan de 

verschillende sporttoernooien op de 

woensdagmiddag. Meester Michael organiseert 

dit samen met de  sportcommissie van de OR. 

Uitnodigingen worden via MijnSchoolinfo 

verstuurd waarna u uw kind kunt aanmelden. 

Het eerste toernooi is handbal (26 sept.)  

Aanmeldingen moeten vrijdag binnen zijn.  

 

Buitenschools aanbod  

Het komende schooljaar zal Skills for kids niet 

meer onze buitenschoolse activiteiten 

verzorgen.  

In plaats daarvan hebben wij als school de 

samenwerking met aanbieders in de wijk 

gezocht.  

 

Bollywooddansen 

De eerste activiteit die wij aanbieden is 

Bollywooddansen. Rajni Ghiraw van 

Dansacademie Natraj zal gedurende 11 weken 

de leerlingen de beginselen van het 

Bollywooddansen aanleren. Bij voldoende 

aanmeldingen start deze cursus op woensdag 

19 september in de speelzaal van onze school. 

Groep 1/2 van 12.30 tot 13.30  en 

Groep 3 t/m 8 van 13.30 tot 14.30. 

Technisch lego club 

Bouwt uw kind de mooiste bouwwerken met 

lego en is het geïnteresseerd in robots? Dan is 

onze legoclub wellicht iets voor hem of haar. 

Vanaf dinsdag 8 oktober van 15.00 tot 16.30 zal 

Tech4kids gedurende 10 weken deze club 

begeleiden. De club is bedoeld voor de 

leerlingen van groep 6 t/m 8. 

Waterleliekoor 

Ook dit jaar mogen wij weer gaan genieten van 

het muzikale talent van onze leerlingen. Dus 

vindt uw kind het leuk om te zingen? Vraag dan 

alvast of hij of zij dit jaar het koor wil komen 

versterken. Binnenkort start ook hiervoor de 

inschrijving. Anders dan voorgaande jaren zal 

het koor op dinsdagmiddag repeteren in plaats 

van maandagmiddag.  

Inschrijven 

Het inschrijven voor Bollywooddansen en de 

legoclub kan vanaf vandaag door een mail te 

sturen naar pvdzande@scoh.nl Vermeld hierbij 

de activiteit en de naam en groep van uw kind. 

De activiteiten kunnen alleen starten bij 

voldoende aanmeldingen. Bij te veel 

aanmeldingen in de eerste week zal er worden 

geloot. 

De kosten voor beide activiteiten zijn 25 euro. 

Na definitieve inschrijving ontvangt u meer 

informatie over de activiteit en de betaling. 

Wij kunnen deze activiteiten voor dit lage 

bedrag aanbieden doordat wij als school een 

groot deel betalen. Wij verwachten dan ook wel 

dat wanneer u uw kind opgeeft, hij of zij 

nagenoeg alle lessen aanwezig zal zijn. 

Wanneer u nog vragen heeft kunt u terecht bij 

juf Petra van der Zande via bovengenoemd 

emailadres. 

Wij hopen op veel inschrijvingen en kijken nu al 
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uit naar al die dansende, programmerende, 

bouwende en zingende kinderen!  

 

 

Conciërge  

Meester Hans is van januari tot juli onze 

conciërge geweest. Na de zomervakantie zal hij 

hier niet meer werkzaam zijn als conciërge.  

 

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 zullen we deze 

week inventariseren 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 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.  

 

 

Rots en Water training!  

“Kom in je kracht” 

Wat is het? 

Een speelse en actieve training van 9 lessen 

voor kinderen van groep 1 tot en met 8, waarbij 

hun weerbaarheid en zelfvertrouwen 

toenemen. De kinderen worden zich meer 

bewust van hun lichaam en wat zij daarin aan 

emoties beleven. Verder leren zij hun buik als 

krachtcentrum ervaren en oefenen zij om meer 

vanuit dit centrum te handelen. Ze ervaren de 

kracht van een stevige verbinding met de grond 

via hun voeten en hoe hun adem hen tot steun 

kan zijn in lastige situaties. Het leert hen om 

meer voor zichzelf op te komen of juist om 

zichzelf meer te beheersen. 

In een veilige omgeving oefenen we in het 

omgaan met weerstand en het stellen van 

grenzen. 

Vanuit de verbinding met het eigen lichaam 

ontdekt het kind zichzelf en de communicatie 

met de ander: soms als” rots” (grenzen 

stellend, opkomend voor jezelf), soms als 

“water” (in verbinding met de ander, 

meebewegend). 

 

Voor wie? 

Voor ieder kind, als stimulerend onderdeel van 

hun sociaal-emotionele ontwikkeling en met 

name voor kinderen, die verlegen zijn en nog te 

weinig voor zichzelf durven opkomen. Verder 

alle kinderen, van wie het zelfvertrouwen een 
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positieve impuls kan gebruiken. Ten slotte ook 

de kinderen, die het lastig vinden hun emoties 

te reguleren of moeite hebben om met grenzen 

om te gaan. 

 

 

Praktische informatie: 

De training vindt plaats in de speelzaal van de 

Maria Montessorischool, Zevenwoudenlaan 

197, Den Haag, op de woensdagmiddag en 

begint medio september en zal tot begin 

december duren. In het voorjaar 2019 is er ook 

weer een mogelijkheid om deze fantastische 

training te volgen maar dan in de speelzaal van 

basisschool “de Fontein”.  

De training wordt aangeboden voor groep 1 en 

2 (duur 45 min.) van half 2 tot kwart over 2. 

Daarna volgen kinderen uit groep 3- 4 en 5 van 

half 3 tot half 4 en tenslotte kinderen uit groep 

6-7- en 8 van kwart voor 4 tot kwart voor 5. 

Het is handig als de kinderen sportieve kleding 

aanhebben, waarin ze zich vrij kunnen 

bewegen. De training vindt op blote voeten 

plaats. Ouders zijn een gedeelte van de 2e les 

welkom om sfeer te proeven en meer over de 

training te horen.  

 

De kosten bedragen 180 euro voor 9 lessen van 

een uur en 150 euro voor de kleuterlessen van 

45 min. De bijdrage kan in 2 of 3 termijnen 

betaald worden. Sommige 

ziektekostenverzekeringen vergoeden deze 

training vanuit het aanvullende pakket. 

Informeer hiervoor bij uw verzekering. 

Minimaal 4 en maximaal 14 kinderen. 

Aanmelden kan via tineke@ruimte-voor-

ontwikkeling.nl  (nog tot 12 september)U krijgt 

dan een aanmeldingsformulier toegestuurd. 

Plaatsing in volgorde van aanmelding. 

 

Door: Tineke Duys. Ik heb 28 jaar als 

leerkracht in het basisonderwijs 

gewerkt, in verschillende functies. 

Sinds 10 jaar werk ik met veel enthousiasme 

vanuit mijn eigen bedrijf op diverse manieren 

aan de ontwikkeling van kinderen en 

volwassenen. Zie ook www.ruimte-voor-

ontwikkeling.nl 

 

Verdere vragen? U kunt me bellen op   06 

51477179   

                                      

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar
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