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21 december 2018 

 

 

Overzicht Januari  

7 januari  

Naar school 

8 januari  

Groepen 8 lesjesochtend op  

Wateringse Veld college van 9:00-10.30 

10 januari  

Groepen 3 bezoek aan 'Museum Meermanno' 

voor de les 'Letterfeestje'.  

14 januari  

Groepen 8 naar de voorstelling 'The Olympics' 

in 'Theater aan het Spui'. De groepen 8 blijven 

deze dag daarom verplicht over. 

14 januari t/m 25 januari 

CITO toetsen groep 2 t/m 7 

15 januari 

Lesjesmiddag groepen 8  

ISW Hoogeland en Irenestraat 

 

Kerstdiner en kerstviering  

Gisteravond was het kerstdiner in alle 

groepen. De kinderen en ouders hebben 

lekkere hapjes gemaakt en we hebben gezellig 

met elkaar gegeten.  Vanmorgen vonden de 

kerstvieringen in de kerk plaats. Het waren 

beide mooie vieringen waarbij het 

kerstverhaal centraal stond.  
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Techniek  

Programmeren tijdens de Technieklessen 

Dit jaar geeft meester Theo techniek aan de 

groepen 3 t/m 6. De eerste les ging over de 

stroomkring en de 2e les ging over scheikunde. 

De kinderen zijn erg enthousiast. Sinds de 

herfstvakantie worden deze lessen gegeven 

aan de hand van maakboxen van de Maak-o-

theek. De vader van Daan Leemans heeft 

daarbij elke maandag geholpen. Ook de vader 

van Noah van Diggele is een keer hierbij 

aanwezig geweest.  

De les die nu dus is gegeven, ging over de 

Micro:bit. Dit is een klein computertje dat de 

kinderen hebben geprogrammeerd via een 

website. Op deze website konden de kinderen 

aangeven wat er op de computer moest 

gebeuren. Zo zijn er pictogrammen gemaakt, 

teksten zijn voorbij gescrold, LED-lampjes 

aangestuurd en ga zo maar door. Er is zelfs 

gebruik gemaakt van een bewegingssensor. 

De kinderen van groep 7 en 8 hebben hier ook 

mee gewerkt in hun eigen klas. De kinderen 

van groep 8 kregen daarbij les van echte 

computerprogrammeurs. 

 

De website waarop dat plaats vond is ook leuk 

om thuis te bezoeken en om mee te 

programmeren. Ga daarvoor naar 

https://makecode.microbit.org Echt zo’n 

Kerstvakantie bezigheidje. 

De Micro:bit is ook op internet te koop en kost 

ongeveer €20, maar is niet noodzakelijk. De 

kinderen vonden het erg leuk en leerzaam. 

 

Meester Theo Staats 

 

Kinderen uit groep 3  

Na de kerstvakantie zullen ook de kinderen 

van de groepen 3 zelfstandig naar de klas 

gaan. De juf heeft dan alle aandacht voor de 

kinderen, de kinderen krijgen meer 

zelfstandigheid en de gang is minder vol.  

Willen de ouders op het plein afscheid nemen 

van hun kind?! 

 

Schoolmaatschappelijk werk  

Graag stel ik mezelf aan u voor; mijn naam is 

Lyanne Beereboom Schoolmaatschappelijk 

werker van Xtra Plus.  

 

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun 

ik ouders, kinderen en leerkrachten 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
https://makecode.microbit.org/
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bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei 

vragen en problemen die te maken 

hebben met school, opvoeding of de 

thuissituatie. 

 

Bij vragen zoals bijvoorbeeld: 

Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel? 

Hebt u vragen over de opvoeding of het 

gedrag van uw kind? 

Is er misschien extra ondersteuning nodig voor 

uw kind? 

Zijn er omstandigheden in het gezin die extra 

aandacht nodig hebben? 

Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar 

u terecht kunt? 

 

Voor het maken van een afspraak kunt u 

contact opnemen met de intern begeleider 

of met de leerkracht van uw kind. De 

gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met 

derden gebeurt alleen als u daar toestemming 

voor geeft. Dit geldt ook voor de 

gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten 

verbonden aan schoolmaatschappelijk 

werk. 

Wellicht tot ziens. 

Lyanne Beereboom 
E-mail: L.Beereboom@smw-basisschool.nl 
Telefoon: 06-34189862 
Aanwezig: Dinsdag ochtend 

Seksuele voorlichting  

Sinds dit jaar geeft juf Annemieke 

(gedragsspecialist) seksuele voorlichting in de 

groepen 7 en 8.  

Tijdens de lessen wordt de methode ‘Kriebels 

in je buik’ van de GGD gebruikt. Deze online 

methode is speciaal afgestemd op de 

belevingswereld van de leerlingen en geven 

houvast om dit thema aan te bieden. Naast de 

onderwerpen vanuit de methode is een open 

dialoog met de leerlingen erg belangrijk. Een 

volwassene die de leerlingen kunnen 

vertrouwen en hun vragen kan beantwoorden 

is op dit gebied essentieel.  

Groep 8 heeft drie van de vijf lessen gevolgd 

en vanaf januari starten de vier lessen in 

groep 7. 

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

 

Groep 7:  

- Les 1: Veranderingen in de puberteit 
- Les 2: Wat is seks 
- Les 3: Verliefdheid 
- Les 4: Internetgedrag  

Groep 8:  

- Les 1: Wat is seks/voortplanting 
- Les 2: Jongens en meisjes apart, 

veranderingen puberteit 
- Les 3: Verliefdheid, verkering, seksuele 

oriëntatie en diversiteit 
- Les 4: Media/internet/social media 
- Les 5: Seksueel overschrijdend gedrag 
 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws 

 

 

 

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl  

   pagina 4 

 

 

Waterleliekoor  

Heeft uw kind ook zo genoten van ons 

schoolkoor tijdens de kerstviering? Ging het 

bij hem of haar wellicht ook kriebelen om mee 

te doen en zit hij of zij in groep 4,5,6,7 of 8? 

Meldt uw kind dan nu aan voor het 

waterlelieschoolkoor! 

Ook in het nieuwe jaar zal het koor iedere 

dinsdagmiddag van 15.15 uur tot 16.00 uur 

repeteren in de speelzaal. 

Deelname is gratis! Mede mogelijk gemaakt 

door de ‘Muziekimpuls’ vanuit het ‘Fonds voor 

Cultuurparticipatie’. 

Opgeven kan via pvdzande@scoh.nl 

 

Nieuws van de OR  

De ouderraad is de afgelopen maanden druk 

bezig geweest met het versieren van de school 

voor Sinterklaas en Kerstmis.  

 

Mede dankzij de hulp van verschillende 

ouders hebben we de school in stemming 

kunnen brengen. Veel dank hiervoor, zeker 

voor het knippen van de zwarte huisjes voor 

op de ramen tot laat in de avond. 

 

Tijdens het bezoek van Sinterklaas aan school 

zijn moeders met de Sint en zijn Pieten langs 

alle klassen gegaan. Het was een geslaagd 

feestje voor de kinderen.  

 

Voor Kerst is de school ook weer prachtig 

versierd. De ouderraad heeft alle ouders en 

verzorgers op donderdag 20 december ook 

weer met een hapje en drankje ontvangen op 

een sfeervol schoolplein tijdens het kerstdiner 

van de kinderen. We hopen iedereen ervan 

genoten 

 

 
 

Naast alle feestelijke activiteiten kijkt de 

sportcommissie met veel enthousiasme terug 

op het volleybaltoernooi. Met maar liefst 

veertien teams was De Waterlelie aanwezig. 

Het was een leuke en succesvolle dag met een 

eerste plaats voor de groep 3/4, 5, 6 en groep 

7/8. Ook het damtoernooi was geslaagd met 

een tweede en derde plaats in de poule van 

groep 3/4.   

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Namens de ouderraad wensen wij iedereen 

alvast een hele mooie Kerst en een fantastisch 

2019!  

 

VakantiepasClub kerstvakantie  

We hebben dit jaar volgens het KNMI 7% kans 

op een witte kerst. Gelukkig hebben we geen 

sneeuw en ijs nodig voor een leuke 

kerstvakantie, want de VakantiepasClub komt 

weer met een gevarieerd pakket activiteiten 

met speciale VakantiepasKorting voor de 

leden. 

Het Huygenspark wordt drie dagen lang een 

omgetoverd in de bijzondere wereld van 

Carnivale, een spectaculaire mix van attracties 

en acts uit de tijd dat circus en kermis nog één 

waren. Met onder meer een vlooiencircus, 

vuurvreters, steltlopers, een zweefmolen en 

kop van Jut en warme hapjes. 

Bij het Haags Historisch Museum kunnen 

kinderen in de leer bij een restaurateur en bij 

het Kinderboekenmuseum kunnen ze 

ontdekken wat juffen en meesters doen in de 

vakantie. Verder hebben we een aantal 

creatieve workshops en oliebollen van 

Vermolen in de aanbieding. Alle activiteiten 

zien? Kijk dan op vakantiepas.nl.  

Is uw kind nog geen lid van de 

VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via 

vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van 

de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen 

twee weken vóór elke schoolvakantie een e-

mail met  kortingsbonnen en een link naar de 

activiteiten. 

 

We wensen alle ouders en kinderen 

fijne feestdagen en een goed 2019  

 
Het team van de Waterlelie wenst u prettige 

feestdagen en gelukkig nieuwjaar! 
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Ca551ea39e66d4c1ff73308d65eb1257d%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C1%7C636800512839625010&sdata=usa%2FIj4BPhixK4SA1TVVCYC%2Fog8skBegVh7ZXUvdYzU%3D&reserved=0

