Waterlelienieuws

18 april 2019

Overzicht mei
19 april

Fietsenhok leerkrachten

Goede vrijdag

Er staan vaak kinderfietsjes in het fietsenhok

22 april

bij de voordeur. Dit is niet de bedoeling. Na de

2e paasdag

meivakantie gaan wij hier weer strenger op

23 april t/m 3 mei

toezien. Kinderfietsen die daar staan worden

meivakantie

weggehaald en kunnen bij juf Monique

13 mei

worden opgehaald na schooltijd.

Praktisch verkeersexamen groep 7
20 mei t/m 6 juni
afnames CITO

Overblijfkosten

30 mei en 31 mei

Vanaf volgend schooljaar gaan de

Hemelvaart, kinderen vrij

overblijfkosten omhoog. De MR heeft het
voorstel goedgekeurd.

Project 2019
Thema 'Van hier naar daar'.

Dit heeft verschillende redenen;


Met ingang van 1 januari 2019 is de
maximale vrijwilligersvergoeding
verhoogd van 1.500 naar 1.700 euro
per jaar.
Dit betekent dat onze
overblijfleidsters niet 4,50 per uur
krijgen maar 5,00.



Inflatiecorrectie sinds 2011, start
Waterlelie: zie onderstaande tabel.

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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Kosten (per schooljaar):
2011
1 dag per week € 42,00
2 dagen per week € 84,00
3 dagen per week € 126,00
4 dagen per week € 168,00
Strippenkaart 10 strippen €
15,00



2019-2020

en de rust thuis, even uit de schoolsituatie

€50,€100,€150,€200,€17

geeft weer nieuwe energie voor de middag.
Ook voor kinderen uit de onder- en
middenbouw geldt dat als u zelf thuis bent het
fijn voor hen is om thuis te eten. Het is gezellig

Wens aanschaf groot interactief
buitenspeelwerktuig op ons eigen

en in de middag kan je dan weer met nieuwe
energie leren.

plein zodat kinderen zich tijdens de
overblijf beter kunnen vermaken.

Gelukkig kunnen kinderen ook gewoon op
school eten en maken we er voor hen een

Voorstel voor verbetering overblijf

fijne pauze van. Hieronder ziet u onze
overblijfleidsters die onder leiding van juf

1. Overblijfleidsters doen de overblijf.
2. Leerkrachten:
Buitenlopen tijdens de overblijf.
Half uur als supervisor,
aanspreekpunt voor
overblijfleidsters en kinderen.
3. Aanschaf van groot interactief
buitenspeelwerktuig op ons eigen
plein.
4 Groepen 5,6,7,8 gemixt houden.
5. Gedragsprotocol strenger
hanteren.

Monique hun jaarlijkse etentje hebben.

Overblijven kan op school maar mag ook thuis.

Nieuws uit de ouderraad
Bij ons op school is overblijven zeker niet
verplicht. We stimuleren zelfs dat als het lukt
de kinderen thuis te laten eten.

Ook de afgelopen periode heeft de ouderraad
niet stilgezeten. De school zag er weer heel
gezellig uit tijdens de geslaagde projectweek

Wilt u overwegen uw kind uit de bovenbouw

en -avond en alle kinderen konden genieten

thuis te laten eten? Kinderen vinden het vaak

van iets te drinken en wat lekkers na het laten

leuk om een stukje zelfstandigheid te krijgen

zien van al het moois dat ze gemaakt hadden.
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De paastakken die na de projectweek weer

onder leiding van Trias docent Judith van

klaarlagen, zorgen voor een echte paassfeer in

Houte. Zij heeft samen met de

alle klassen.

groepsleerkrachten elke groep 3 muzieklessen
gegeven waarin muziek maken met

Tijdens de projectavond werd dan eindelijk
onze minibieb onthuld. Naast het kantoortje
van juf Monique kunnen kinderen een boekje
lenen of ruilen.
Woensdag 10 april was er een
korfbaltoernooi. De velden kleurden weer
prachtig blauw en verschillende teams van de
Waterlelie hebben een prijs in de wacht
gesleept.

boomwhackers centraal stond.
Voor in de agenda: op zaterdag 25 mei is er bij
Trias Rijswijk een Open dag van 10.00 tot
13.00 uur, er zijn deze dag demo lessen
muziek, dans, theater, musical, beeldend en
nieuwe media. Ben je enthousiast, dan kun je
inschrijven voor het nieuwe cursusseizoen wat
na de zomervakantie start. Goed om te weten:
met de Ooievaarspas kun je een gratis
jaarcursus volgen. Meer weten? Kijk

Nog meer sportnieuws: de inschrijving voor de

op www.stichting-trias.nl.

Wateringse Veldloop is gestart. Wat zou het
leuk zijn als er dit jaar, naast heel veel

Koningsdag in het Wateringse Veld

sportieve leerlingen, ook wat sportieve leraren
mee zouden doen!

Op 27 april a.s. is het Koningsdag, dit jaar is er
wederom gekozen voor een gezellige invulling.

Na de vakantie gaan we verder met de
voorbereidingen voor het zomerfeest.
Fijne vakantie allemaal van de OR.

Voor de kinderen zijn er allerlei sportieve sporten spel uitdagingen, uiteraard is alles gratis
toegankelijk. U wordt de gelegenheid geboden,

Trias op de Waterlelie
Op de Waterlelie wordt dit jaar gezongen in
het koor en krijgen de kinderen kans om na
school gitaarles te volgen. Na de meivakantie

om centraal in de wijk het Wateringse Veld,
een vrijmarkt te houden waar “Jong en Oud”
hun overbodige spulletjes te koop aan kunnen
bieden.

starten de theaterlessen op maandagmiddag.
De docenten van de Waterlelie hebben in
januari leren werken met boomwhackers

Deze feestelijke dag wordt opgeleukt met
muziek, springkussens, sport en spel verzorgd
door het Bewonersplatform Wateringse Veld

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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en heeft als thema “Oranje, Dialoog en
Ontmoeting”

Bootcamp4kids organiseert een gave workout
om een echte hulppaashaas te worden en bij

De vrijmarkt vindt plaats tussen 10.00 en 16.00

ProDemos wordt er al knutselend, spelend en

uur in het “Vlietpark” bij de Santiagosingel.

luisterend ontdekt hoe de Tweede Kamer
werkt. Maar gewoon lekker karten, surfen of
naar het theater gaan kan ook!

Zomaar

een

paar

ideetjes

van

de

VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere
activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is

uw

kind

nog

geen

lid

van

de

VakantiepasClub? Geef het dan gratis op
Op het programma staat:

viavakantiepas.nl en maak meteen gebruik
van de kortingen.

- VRIJMARKT voor iedereen

VakantiepasClubleden krijgen twee weken

- Springkussen voor de kleinere kids

vóór elke schoolvakantie een e-mail met

- Sport- en spel uitdagingen

kortingsbonnen

- En nog veel meer!

en

een

link

naar

de

activiteiten.
Voor de vrijmarkt hoeft u zich niet aan te
Team VakantiePas

melden, u bent van harte welkom op
voorwaarde dat u uw plek schoon en

Namens het team van CBS De Waterlelie een
fijne meivakantie gewenst!

opgeruimd achter laat.

Margot Vogelaar

VakantiepasClub meivakantie
Het duurt nog heel even…maar dan is het toch
echt weer meivakantie! Dat betekent een
nieuw

pakket

VakantiepasClub

activiteiten
mét

van

de

VakantiepasKorting.
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