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wordt door de OR. En natuurlijk doen we
allerlei activiteiten door deze week heen, die te
maken hebben met lezen en met kinderboeken.

Overzicht oktober

De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen in de

3 oktober

week van 1 oktober allemaal een prentenboek

Start Kinderboekenweek

mee van huis. Ze gaan dit boek voorlezen aan

12.30 uur Kinderboekenmarkt

een kind van groep 1 t/m 4 in de week van 8

5 oktober

oktober. Zoekt u samen met uw kind naar een

Dag van de leraar

geschikt boek?

8 oktober

Van maandag 8 t/m 10 oktober kunt u ook weer

Groepen 1/2 Laaktheater

boeken kopen in onze kinderboekenwinkel in

17 oktober

de personeelskamer. We hopen, dat u hier voor

Groep 7a 'Humanity House'

uw kind(eren) een leuk boek kunt vinden!

18 oktober
Groepen 6 Koninklijke schouwburg

Nieuws uit de ouderraad

19 oktober

Voor de ouderraad is het nieuwe schooljaar ook

Groep 7b 'Humanity House'

weer begonnen met onze eerste vergadering.

31 oktober
Groep 8a 'Humanity House'
2 november
Groep 8b 'Humanity House'
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie

Voor wat extra hulp voor bijvoorbeeld het
zomerfeest hebben we een oproep gedaan voor
hulpouders. We hebben daar aardig wat
reacties op gekregen. Veel dank daarvoor!!
Voor de vaders en moeders die ook willen
helpen, je kunt je via MijnSchoolinfo nog steeds

Kinderboekenweek

aanmelden om als oproepkracht te fungeren. Je

Het thema van dit jaar is: ‘Kom erbij!’ Wij willen

hoeft dan niet mee te doen aan de overigens

ons vooral richten op ‘Vriendschap’. Op

altijd gezellige vergaderingen van de ouderraad,

woensdag 3 oktober om 8:30 uur starten alle

maar kunt wel op school helpen bij de diverse

leerkrachten in de klas met de

activiteiten.

Kinderboekenweek door voor te lezen uit een
speciaal Kinderboekenweek-boek. Die dag is er

We hebben de poule al in kunnen zetten voor

met mooi weer om 12.30 uur ook de

het helpen bij de schoolfotograaf. Dat was erg

kinderboekenruilmarkt, die georganiseerd

fijn.

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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Maaike geeft de groepen 7 en 8 elke dinsdag
We zijn deze weken druk met de activiteiten

Engelse les uit de methode Groove me. Deze

rond de Kinderboekenweek. Op 3 oktober

methode werkt met een song, waarna er een

organiseren we weer een boekenmarkt direct

toets volgt. Maaike geeft zoveel mogelijk Engels

na schooltijd. We hopen dat iedereen komt om

in het Engels. De nadruk ligt dan ook op spreken

zijn boeken te verkopen. Op school wordt er

en woordenschat.

weer een ´boekenwinkel´ ingericht waar leuke

Elke twee weken krijgen de kinderen een

nieuwe boeken te koop zijn.

huiswerkblad mee met woordjes en zinnen om
thuis te leren. Ook wordt er een begin gemaakt

De sportcommissie heeft het eerste toernooi

met eenvoudige grammatica en worden extra

achter de rug. De jongens en meisjes van groep

woorden en zinnen aangeleerd. Omdat er

8 hebben bij het handbaltoernooi de finale

kinderen zijn die het Engels zeer goed

gehaald.

beheersen heeft Maaike een plusklasje
opgericht. Zij doen wel mee aan de toetsen

We hebben ook de brief voor de ouderbijdrage

maar maken extra Engelse opdrachten, tekst

verstuurd. Met jullie financiële steun kunnen

verklaren en begrijpend lezen uit de methode

we er weer een extra leuk jaar voor de kinderen

newswise. Ook gaan ze aan de slag met

van maken.

projecten zoals spreekbeurten en werkstukken.

Groeten van de ouderraad

Door al heel jong te beginnen met het lesgeven
in het Engels maken we kinderen angstvrij om

Engels

een andere taal te spreken.

Sinds vorig schooljaar coördineert Maaike van

In groep 1 t/m 3 zijn we dit schooljaar gestart

Veldhoven het Engels binnen onze school.

met het geven van Engels door de eigen

Engelse onderwijs wordt steeds belangrijker.

leerkracht. Hiervoor gebruiken we de methode

Onze samenleving internationaliseert en dat

My name is Tom. Spelenderwijs gaan we de

merken we ook in het onderwijs. Hier willen wij

kinderen eerste stapjes laten zetten in het leren

graag bij aansluiten en daarom zijn we druk

van een vreemde taal. Uit onderzoek is

bezig met het verder ontwikkelen van het

gebleken, dat op vroege leeftijd een vreemde

Engelse onderwijs binnen de Waterlelie.

taal leren een gunstige werking heeft op de
ontwikkeling van het lerende brein.
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- extra uitgedaagd worden in de klas door het
In groep 4 t/m 6 zullen de leerkrachten ook

compacten van de lesstof en het aanbieden van

Engels geven. Zij gebruiken daarvoor de lessen

verrijking en verdieping

van groep 3 en 4. Dit omdat de kinderen nog

- aan deze uitdaging nog niet genoeg hebben

niet eerder Engels op school hebben gekregen.

Mocht u meer willen lezen over de linkgroepen,

Volgend schooljaar gaat groep 4 ook werken

dan kunt u de Infobrief linkgroep 2018-2019

met My name is Tom en zo breiden we het uit

lezen op de website, onder

tot de hele school werkt met de methode.

https://www.cbsdewaterlelie.nl/home/infobrie
ven.

Door deze manier van werken willen we een
betere aansluiting met het VO bewerkstelligen,
inspelen op de snelle maatschappij waarin men
tegenwoordig door de globalisering als
wereldburger wordt gezien. Communicatie in
vervolg studies en het bedrijfsleven gaat
hedendaags veelal in het Engels.

Broertjes en zusjes aanmelden
Vanaf 1 oktober 2018 gaat de nieuwe
aanmeldprocedure van de gemeente Den Haag
in. Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf 3
jaar. Daarbij kunnen ze kiezen voor meerdere
scholen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op
het primair onderwijs staat. En het komt

Link
In september zijn de bijeenkomsten van de

tegemoet aan wensen van ouders. Ouders van
kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober
2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het

linkgroepen weer gestart. De bijeenkomsten

moment dat het kind 3 jaar wordt. U ontvangt

zijn op donderdag. Groep 5/6 komt van 8.30 tot

tijdig een brief met informatie over deze

10.00; groep 7/8 van 10.30 tot 12.00. ’s

nieuwe procedure van de gemeente.

Middags komt groep 2, van 13.00 tot 13.45, en

U kunt uw kind niet eerder officieel aanmelden

groep 4 van 14.00 tot 15.00.

dan wanneer het 3 jaar is. Op de site staat

Groep 3 zal later dit jaar starten (tweede

uitgebreide info

halfjaar); op dat moment stopt de linkgroep
voor groep 8.

https://www.cbsdewaterlelie.nl/ouders/inschrij
ven-nieuwe-leerling

De linkgroepen zijn bedoeld voor leerlingen die:

Verzoek willen ouders met broertjes en

- cognitief sterk zijn

zusjes op de Waterlelie aan juf Monique door
geven dat ze hun kind gaan aanmelden als het 3
jaar wordt. Graag geboortedatum doorgeven
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mschoon@scoh.nl . Zo krijgen wij alvast een
beeld van de aanmeldingen binnen school.

Overblijfbetaling

Broertjes en zusjes hebben namelijk voorrang.

Ouders die hun kinderen hebben opgegeven
voor het overblijven hebben een factuur via

Museum- en theaterbezoek
Op maandag 8 oktober gaan de groepen 1/2
naar het Laaktheater voor de voorstelling 'de
Gruffalo'. Alle leerlingen van groep 1/2 blijven
deze dag daarom verplicht over.

MijnSchoolinfo ontvangen. Wilt u voor de
betaling zorgen.

Ooievaarspas
Ouders die een ooievaarspas hebben worden
verzocht deze bij de administratie op school te

De groepen 7 en 8 zullen in oktober en

laten scannen. Alleen dan hebt u de voordelen

november een bezoek brengen aan het

van de pas en komt u voor korting van de

'Humanity House'. Zij vertrekken rond half 10

schoolkosten in aanmerking.

en zullen voor de lunch terug zijn.
Woensdag 17 oktober groep 7a.
Vrijdag 19 oktober groep 7b.
Woensdag 31 oktober groep 8a.
Vrijdag 2 november groep 8b.

Met vriendelijke groeten,
namens het team van CBS De Waterlelie,
Margot Vogelaar

Donderdag 18 oktober gaan de leerlingen van
groep 6 naar de voorstelling 'de Vrekkin' in de
Koninklijke schouwburg. Omdat de voorstelling
om 13.00 begint blijven de groepen 6 deze dag
verplicht over.

Toestemmingsformulieren
We hebben nog niet alle
toestemmingsformulieren social media
ontvangen. Wilt u het ondertekende formulier
zo spoedig mogelijk bij ons inleveren.
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