Waterlelienieuws
2 november 2018

welkom voor een voorlichtingsavond over het
Voortgezet Onderwijs.
Ouders ontvangen deze avond informatie

Overzicht november

omtrent de aanmelding en procedure ter

6 november

voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Groepen 3 Theater aan het Spui

Deze procedure is aanzienlijk veranderd sinds

5 t/m 15 november

afgelopen jaren en zal door de

CITO toetsen groep 8

groepsleerkrachten mondeling worden

16 november

toegelicht.

Studiedag, alle leerlingen vrij

Vervolgens zijn de ouders en kinderen in de

21 november

gelegenheid om de scholenmarkt te bezoeken.

Voorlichtingsavond ouders en leerlingen

In verschillende lokalen zijn er scholen

groep 8

aanwezig waar de ouders en kinderen langs

22 november

kunnen gaan om informatie te krijgen en

Les Social Media leerlingen

vragen te stellen.

groep 7 & 8

De scholen die dit jaar op de scholenmarkt
aanwezig zijn:

Social Media

o

In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen op

o

Wateringse Veld college (TL, HAVO,
VWO),
CLD (basis/kader, TL, HAVO, VWO),

donderdag 22 november een les over het

o

Stanislas college Delft (TL, HAVO, VWO)

gebruik van Social Media. Wij vragen daar altijd

o

Segbroek college (HAVO/VWO),

een deskundige voor. Eén keer in de twee jaar

o

ISW (basis/kader/TL HAVO en VWO),

organiseren wij ook een informatieavond voor

o

Flora college (basis/kader, TL).

de ouders. Deze is afgelopen schooljaar
geweest en zal dus volgend schooljaar weer
georganiseerd worden.
Via onderstaande link kunt u zelf heel veel
informatie over dit onderwerp vinden
www.mijnkindonline.nl .

Adviesgesprekken VO
In september is bij alle kinderen uit de groepen
8 het Drempelonderzoek afgenomen. De
resultaten ervan zijn aan de ouders gegeven.
De uitkomst van dit onderzoek telt mee bij de
totstandkoming van het advies voor het

Voorlichtingsavond VO

Voortgezet Onderwijs, dat wordt besproken

Op woensdagavond 21 november zijn de

door de directie, de IB en groepsleerkrachten.

ouders en kinderen van de groepen 8 op school
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Hier wordt ook het leerlingvolgsysteem van

Uitjes

CITO voor gebruikt, het werk in de klas, de

Op dinsdagmiddag

observaties van de leerkrachten en de

groepen 3 naar de voorstelling 'de Jokkebrokker'

werkhouding, inzet en concentratie van de

in het Theater aan het Spui. Zij blijven deze

leerling.

middag daarom verplicht over.

6 november gaan de

De ouders en kinderen van de groepen 8
worden op 11 en 12 december uitgenodigd om

Ontruimingsoefening

de vorderingen van hun kind en het advies voor
het Voortgezet Onderwijs te bespreken. Deze

Op 15 oktober hebben we onze geplande

gesprekken duren een kwartier. Een uitnodiging

ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen

voor deze gesprekken volgt eind november via

stonden binnen 4 minuten allemaal aan de

Mijnschoolinfo.

overkant van de school.

Dag van de leraar
Op de dag van de leraar heeft de ouderraad de
leerkrachten geweldig in het zonnetje gezet. Wij
hebben dit zeer gewaardeerd. Heel erg bedankt
daarvoor!
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Seizoenen

Gelukkig werkte het weer mee en hebben we

Het is u vast wel opgevallen dat er elk seizoen

aardig wat kinderen en ouders met hun boeken

een ander prachtig zelfgemaakt schilderij

kunnen begroeten. De verkoop leidde bij de

beneden bij de trap hangt. Onze leerling Pia uit

meesten tot blije gezichten. Ook konden

groep 6a heeft ze alle 4 thuis voor ons gemaakt.

kinderen in het kader van de

We zijn er heel blij mee!

Kinderboekenweek een aantal dagen een nieuw
boek aanschaffen bij de tijdelijke winkel van
Paagman in de school. Ook daarvoor was veel
belangstelling. Vooral de populaire boeken
gingen erg hard.

Op de dag van de leraar op 5 oktober hebben
de juffen en meesters in het zonnetje gezet. Ze
kregen een heerlijk lunch voorgeschoteld, waar
ze heerlijk van hebben kunnen smullen.

Een aantal moeders uit de ouderraad heeft de
schoolfotograaf geholpen om de kinderen zo
goed en netjes mogelijk op de foto te krijgen.

Sint
U ontvangt een apart bericht via MijnSchoolinfo

Met de donkere dagen voor de boeg hebben

over het schoen zetten en het Sinterklaasfeest

we ook meegedaan aan Zet je licht aan, de actie

op de Waterlelie.

van de ANWB om de lichten op de fietsen van
de kinderen te controleren.

Nieuws uit de Ouderraad
Vanuit de Ouderraad kunnen we terugkijken op
een aantal geslaagde activiteiten aan het begin
van het schooljaar.

Vanuit de sportcommissie hebben dit
schooljaar al succesvolle berichten gekregen. In
hun mooie tenues hebben de kinderen van
groep 8 voor de tweede keer het

In oktober hebben we op het schoolplein weer
een leuke kinderboekenmarkt georganiseerd.

handbaltoernooi gewonnen en hebben zich
geplaatst voor de finale van Zuid-Holland.
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De voorbereidingen voor Sinterklaas en
Kerstmis zijn inmiddels in volle gang. We gaan
er weer een leuke tijd van maken.

Natuur- en Techniekspektakel
Iedereen is van harte welkom
op het Natuur- en
Techniekspektakel
op zondag 25 november tussen
12.00 en 16.00 uur.
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Een feest voor kinderen, vol activiteiten over

Ga mee Naar Buiten!

natuur en techniek.
Dus kom gezellig
samen met je
vrienden, vriendinnen
en familie

De toegang is gratis!

Ga op
kleinebeestjessafari,
trap al fietsend een
lekkere smoothie
en speel met
technische speeltoestellen, gemaakt door
PABO-studenten.
Zo is er voor iedereen wel wat te doen.

Het feest begint om 12:00 u. met een
spannende openingsact.
Zorg dat je erbij bent!

Plaats:
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein
75 Den Haag

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

Tijdens het feest kun je een aantal activiteiten
van de “50-dingenkaart” doen.

Kijk voor meer informatie op
www.denhaag.nl/nme en daarna op de button
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