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Overzicht maart  

8 maart  

Disco groep 7&8 

12 maart 

Groepen 5 naar Maeslantkering 

15 maart 

Stakingsdag 

Groepen 1/2a, 3b, 5b, 6a, 8a, 8b  

hebben les 

18 maart 

Start project  

21 maart 

Groepen 6 “Met Escher mee op reis” 

25 maart 

Groepen 4 Zuiderstrandtheater 

27 maart 

Projectavond voor ouders en kinderen 

                                       

Project 2019  

Het is bijna zover. We gaan weer aan een 

project werken! Op maandag 18 maart start de 

projectweek met het thema 'Van hier naar 

daar'.  Anderhalve week lang werken alle 

groepen op allerlei manieren binnen dit 

thema. U kunt hierbij denken aan post, 

scheepvaart, communicatie, plattegronden en 

vele andere onderwerpen waarbij 'van hier naar 

daar' een rol speelt. Alle groepen doen deze 

week een speurtocht door de wijk. Ouderhulp is 

hierbij gewenst, inschrijven hiervoor verloopt 

via de groepsleerkracht. 

Op woensdag 27 maart wordt u van harte 

uitgenodigd om het resultaat van de 

projectweek te bewonderen tijdens de 

projectmiddag/avond. Meer informatie over 

deze avond volgt. 

Studiereis Barcelona  
 
Op 6 februari zijn we met 5 collega’s van de 

Waterlelie op studiereis naar Barcelona 

geweest. We hebben veel gezien en hebben 

veel inspiratie opgedaan. We gaan zeker dingen 

meenemen in ons onderwijs aan de kinderen. 

We zijn nu druk bezig met ons nieuwe 

schoolplan. Die beschrijft de plannen voor de 

komende 4 jaar (2020-2024). De MR zal hier 

ook in betrokken worden en zijn goedkeuring 

moeten geven. We zullen u als ouder nog voor 

de zomervakantie op een leuke manier kennis 

laten nemen van onze plannen en daarbij ook 

het nieuwe schoolplan presenteren. 

Volgende week krijgen wij bezoek uit 

Barcelona. Van maandag t/m donderdag zullen 

er collega’s uit Spanje bij ons verschillende 

lessen en activiteiten volgen. 

Onderstaand het bericht wat in de nieuwsbrief 

van het SCOH heeft gestaan. 

Mobiele technologie in de klas? De Waterlelie 

onderzoekt het! 

18-02-2019 
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Hoe kun je mobiele technologie goed gebruiken in 

het onderwijs en hoe zorg je ervoor dat de inzet van 

die middelen ook echt effect heeft? Die vraag stelt 

DEIMP zichzelf. DEIMP is een internationaal 

onderzoek naar het gebruik van mobiele 

technologie in het onderwijs. De meeste 

deelnemers komen uit Europa, maar er zijn ook vijf 

scholen uit Australië die meedoen. Vier Nederlandse 

basisscholen doen mee. De Waterlelie uit Den Haag 

is er één 

van.  

 

Marc le Comte is leerkracht in groep 8 en hij is ict’er 

van De Waterlelie. Hij geniet ervan om innovatieve 

middelen in te zetten in zijn groep. ,,Ik maak wel 

eens een vlog, of een stopmotion-video met de 

kinderen. Ik heb ook wel eens een digitale quiz 

gemaakt of een filmtrailer.’’ Maar hij realiseert zich 

meteen dat niet iedere leerkracht van nature 

affiniteit heeft innovatieve middelen. Toch vindt hij 

innovatie belangrijk voor het onderwijs. ,,Ik haal er 

zelf veel werkplezier uit en het kost me weinig extra 

tijd. Ik zie ook dat de kinderen het leuk vinden, dat 

ze zelfstandig bezig kunnen zijn en dat vind ik mooi 

om te zien. Ze zijn meer eigenaar van hun eigen 

leerproces.’’  

DEIMP 

Sinds vorig jaar doet de school dus mee met het 

internationale onderzoek DEIMP. Dat staat voor 

Designing & Evaluating Innovative Mobile 

Pedagogies. Het onderzoek gaat om hoe we 

mobiele technologie het beste in kunnen zetten in 

het onderwijs en om leerkrachten te helpen dit 

steeds beter te doen. Marc heeft Europese subsidie 

aangevraagd voor een reis naar een school die al erg 

ver is met mobiele technologie. De subsidie is 

toegekend en daarom reisde vijf teamleden van 

basisschool De Waterlelie begin februari naar 

Barcelona.  

 

 

Marc en zijn collega’s zijn geïnspireerd terug 

gekomen. ,,We zijn op een school in Barcelona 

geweest. Daar gebruikten ze eigenlijk alleen 

methodes voor rekenen en taal, voor het overige 

onderwijs werkten ze vooral projectmatig. Dat 

deden ze bijvoorbeeld aan de hand van ‘learning 

boxes’. Ze hebben ook een digitale escaperoom 

gemaakt met allerlei leerzame opdrachten erin.’’ 

 

Loslaten 

Wat kunnen we van de ervaringen leren? Marc: 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws        

 

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

,,We zijn in Nederland geneigd om erg aan 

methodes te hangen. Dat mogen we best af en toe 

loslaten. Op De Waterlelie werken we bijvoorbeeld 

met Snappet, een methode voor taal en rekenen op 

de tablet. Hier zijn we erg blij mee omdat het de 

moeilijkheidsgraad van de opdrachten aanpast aan 

het niveau van de kinderen. Maar we hebben er ook 

heel bewust voor gekozen om in groep 4 de 

methode niet volledig in te zetten. We vinden 

namelijk de handschrift-ontwikkeling ook heel 

belangrijk. We kijken dus heel kritisch naar de inzet 

van mobiele technologie. Op die manier blijven we 

in beweging en kunnen we hele bewuste keuzes 

maken.’’  

 

Over een jaar komen alle deelnemers van het 

onderzoek samen op Cyprus. Dan worden alle 

ervaringen uitgewisseld.   

 

 

Disco  

Vrijdag 8 maart (vanavond) is het weer zover, 

de jaarlijkse groep 7/8 disco!!!! 

De disco wordt gehouden in het speellokaal en 

het thema is: 

 

Het wordt weer een superleuke avond met vast 

en zeker veel Hollywoodsterren. 

 

Vakantieregeling 2019-2020  

Prinsjesdag Di 17-09-2019 

Herfstvakantie Ma 21-10-2019 

t/m 

Vr 25-10-2019 

Kerstvakantie Ma 23-12-2019 

t/m 

Vr 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie Ma 24-02-2020 

t/m 

Vr 28-02-2020 

Goede Vrijdag Vr 10-04-2020 

Tweede Paasdag Ma 13-04-2020 

Meivakantie (incl. 

Bevrijdingsdag) 

Ma 27-04-2020 

t/m 

Vr 08-05-2020 

Hemelvaart en dag 

erna 

Do 21-05-2020 en  

Vr 22-05-2020 

Tweede Pinksterdag Ma 01-06-2020 

Zomervakantie Ma 20-07-2020 

t/m 

Vr 28-08-2020 

De studiedagen en vrije middagen worden in 

juni bekend gemaakt. 

 

Voortgangsgesprekken  

Wij evalueren graag met u de nieuwe manier 

van contact tussen leerkracht-kind en ouder. 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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U ontvangt hiervoor binnenkort een link naar 

een korte vragenlijst. 

 

Nieuws uit de ouderraad  

Vanuit de ouderraad wil de sportcommissie van 

de ouderraad om uw aandacht vragen.  

 

Het hele jaar kunnen de kinderen dankzij de 

commissie op woensdagmiddag aan leuke 

sporttoernooien meedoen. Maar daarbij zijn 

een paar dingen wel belangrijk.  

Als uw kind meedoet aan een sporttoernooi, 

houdt u er dan rekening mee dat u zelf zorg 

draagt voor het begeleiden van uw kind. Wij als 

sportcommissie van de ouderraad kunnen niet 

verantwoordelijk zijn voor uw kind en/of zijn of 

haar eigendommen. Wanneer er per team geen 

begeleidende ouder aanwezig is, zijn wij 

genoodzaakt dat team af te melden. Ook 

nogmaals het verzoek het sporttenue niet zelf 

te wassen maar de volgende dag in te leveren 

bij juf Monique. 

We hopen dat het op deze manier voor 

iedereen gezellig blijft en dat er nog veel 

sportieve toernooien zullen volgen. 

 

Verder kunnen we melden dat er een groot 

deel van de ouderbijdrage binnen is. Daar zijn 

we als ouderraad erg blij mee. Van uw 

bijdragen kunnen we deze maand bijvoorbeeld 

een leuke projectavond tijdens de projectweek 

organiseren. Ook zijn we druk bezig met de 

voorbereiding voor het zomerfeest en de 

Wateringse veldloop.  

 

Ouders of verzorgers die nog niet betaald 

hebben kunnen dat alsnog doen op 

rekeningnummer NL 40 ABNA 0420892443 ten 

name van CBS De Waterlelie o.v.v. de naam van 

uw kind/kinderen en de groep waarin zij zitten.  

De bijdrage is voor het 1e kind: € 65,00, 2e kind, 

€ 45,00 en het 3e kind: € 35,00. Bedankt alvast! 

Schoolreis  

Naar aanleiding van een vraag van een ouder 

hieronder een uitleg over de kosten van het 

schoolreisje. Het schoolreisgeld dat u betaalt is 

gebaseerd op een aantal verschillende dingen.  

De uitjes in de onderbouw zijn relatief 

goedkoper dan de uitjes in de bovenbouw. 

Vanaf de kleutergroepen ‘sparen’ de kinderen 

voor een duurder uitje naar bijvoorbeeld De 

Efteling in groep 7. Naast het schoolreisje moet 

er ook busvervoer worden geregeld. De kosten 

hiervan zijn gelijk of soms nog hoger dan het 

uitje zelf, afhankelijk van de bestemming.  

Andere schooljaren betaalde de ouderraad 

€10,- mee aan het schoolreisje en was de 

ouderbijdrage €10,- hoger. Vanwege te veel 

administratielast hebben we er voor gekozen 

die kosten uit elkaar te halen.   

 

Museumbezoeken  

Op donderdag 7 maart brachten de groepen 4 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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een bezoek aan 'Muzee Scheveningen' voor de 

les; 'Kinderkabinet, verkleden in Scheveningse 

klederdracht.  

 

Op dinsdag 12 maart brengen de groepen 5 's 

morgens een bezoek aan de Maeslantkering in 

Hoek van Holland.  

 

Op donderdag 21 maart gaan de groepen 6 

'Met Escher mee op reis' in 'Escher in het 

Paleis'. Groep 6a vertrekt direct 's morgens, 

groep 6b later op de ochtend en zal niet op tijd 

terug zijn op school. Groep 6b blijft deze 

ochtend daarom verplicht over. 

 

Op maandagmiddag  25 maart gaan de groepen 

4 naar de voorstelling 'Meermeisje' in het 

'Zuiderstrandtheater'. Beide groepen 4 blijven 

deze dag daarom verplicht over. 

Schooltuintje  

In de bijlage vindt u een brief over de 

Schooltuinencomplexen in Rijswijk. Achter de 

brief zit ook een aanmeldformulier. Kinderen 

kunnen daar na schooltijd op een eigen lapje 

grond, de grond bewerken, zaadjes inplanten 

en plantjes verzorgen. 

Voor meer info zie de brief in de bijlage.  

 
 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/

