Waterlelienieuws
6 juni 2019

Eindtoets groep 8
Wij zijn heel tevreden met de uitslag van de

Overzicht juni
7 en 11 juni
Studiedagen, alle kinderen vrij
10 juni

eindtoets: een gemiddelde score van 540 !
Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. We
zijn trots op alle kinderen van groep 8 en alle
leerkrachten van onze school.

Tweede Pinksterdag
16 juni

Nieuws uit de ouderraad

Vaderdag
28 juni
Sportdag

Het einde van het schooljaar komt alweer in
zicht. Dat betekent dat we als ouderraad
weer een leuk zomerfeest gaan
organiseren. Dit keer op woensdagmiddag
10 juli, direct na schooltijd.

Piratenfeest groep 1/2
Ter afsluiting van het thema Piraten was het
vandaag piratenfeest in de groepen ½. De
kinderen maar zeker ook de juffen waren heel
mooi verkleed.

Hierbij kunnen we al een tipje van de sluier
op lichten. Dit jaar gaan we op school een
talentenjacht houden. Er komen ook nog
wat kleine spelletjes. Maar het laten zien
van de diverse talenten door de kinderen
wordt dit keer de hoofdmoot. Meer info
volgt nog.

We kunnen bij het zomerfeest alle hulp
gebruiken, dus we hopen dat ouders ons
die dag kunnen helpen.

Voor het zomerfeest staat eerst nog de
Wateringse Veldloop op het programma. Er
hebben zich aardig wat kinderen
aangemeld om aan de wedstrijd mee te

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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doen. We hopen er op zondag 23 juni met
elkaar weer een leuke dag van te maken.

Maandag 3 februari 2020
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij

We hebben met de sportcommissie weer

Vrijdag 21 februari 2020 (middag voor de

veel sportieve weken achter de rug met de

voorjaarsvakantie)

diverse sporttoernooien. Het korfbal- en

Alle leerlingen om 12.00 vrij

hockeytoernooi was voor veel kinderen
weer een groot succes.

Dinsdag 14 april 2020 (dag na Pasen)
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij

Als ouderraad hebben we onlangs ook de

Vrijdag 12 juni 2020

mini-bieb in school gerealiseerd. Dus wie

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij

een boek wil lenen of een boek kwijt wil,
kan bij de mini-bieb terecht.

Studiedagen 2018-2019
Maandag 16 september 2019

Maandag 15 juni 2020
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij

Dinsdag 30 juni 2020
Studiemiddag: alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij
Vrijdag 17 juli 2020 (middag voor
Vrijdag 8 november 2019
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij

Donderdag 5 december 2019

zomervakantie)
Zomervakantie start: alle leerlingen 12.00 uur vrij

Vakantieregeling 2019-2020

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Vrijdag 6 december 2019
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij

Vrijdag 20 december 2019 (middag voor
kerstvakantie)
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Vrijdag 31 januari 2020
Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij

-2-

Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie (incl.
Bevrijdingsdag)
Hemelvaart en dag erna

Di 17-09-2019
Ma 21-10-2019 t/m
Vr 25-10-2019
Ma 23-12-2019 t/m
Vr 03-01-2020
Ma 24-02-2020 t/m
Vr 28-02-2020
Vr 10-04-2020
Ma 13-04-2020
Ma 27-04-2020 t/m
Vr 08-05-2020
Do 21-05-2020 en
Vr 22-05-2020

Waterlelienieuws

Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Ma 01-06-2020
Ma 20-07-2020 t/m
Vr 28-08-2020

Stichting Leergeld
Schoolspullenpas
Schoolbenodigdheden heb je nodig om mee te

De overgang van groep 2 naar 3

kunnen doen op school. Dat is de reden waarom
er een Schoolspullenpas is voor kinderen van 4

Aan het einde van de kleutertijd volgt de

tot en met 17 jaar. Hiermee kan je bij

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de

verschillende winkels schoolspullen kopen die

kinderen (en de ouders) een spannende stap!

op de schoolbenodigdheden lijsten staan.

Op de Waterlelie hebben we 5 kleutergroepen.

In de bijlage vindt u meer informatie.

Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3
samen. Dat betekent dat er een groep verdeeld
moet worden. In dit stukje ontvangt u

Whats app groepen

informatie over de procedure die we hiervoor

Veel basisschoolkinderen hebben tegenwoordig

hanteren. Bij het samenstellen van de groepen

een smartphone met whatsapp en Instagram.

3 proberen we een zo evenwichtig mogelijke

Wat is er leuker dan berichten sturen naar je

verdeling te maken qua:

vrienden of foto's zetten op Instagram?
Toch horen wij op school regelmatig ook van

o Aantal kinderen

pesten op whatsapp: buitensluiten in een

o Aantal jongens en meisjes

whatsappgroep of ruziemaken op whatsapp.

o Niveau
o Aantal zorgleerlingen

Whatsappen vindt plaats buiten schooltijd, en

o Vriendjes / vriendinnetjes

valt

o Gedragsproblematiek

verantwoording van de school, maar heeft wel

daarmee

niet

direct

onder

de

een effect in de klassen.
U als ouders wordt over de verdeling

Pesten of uitsluiten via whatsapp is gemakkelijk,

geïnformeerd middels het Waterlelienieuws. Dit

maar de gevolgen zijn groot. Kinderen moeten

is een bewuste keuze, omdat zo alle ouders

leren wat de omgangsregels zijn, ook op

gelijktijdig geïnformeerd worden. Hoewel we de

internet. In de bovenbouw wordt hieraan op

mening van ouders natuurlijk heel belangrijk

school aandacht besteed, en binnen SCOH zijn

vinden, brengen we in principe daarna geen

hier gedragsregels voor opgesteld, maar zonder

veranderingen meer aan in de samenstelling

de hulp van thuis heeft dat geen resultaat.

van de groepen.
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Wij vragen u dan ook hierover thuis met uw kind
in gesprek te gaan. Lees mee met de berichten,
en stuur bij waar nodig! Informeer uw kind over
de mogelijkheden en bijbehorende gevaren van
het internet en communiceren via sociale media.
Via lessen mediawijsheid doen wij dat op school.

Op school gelden nog steeds de volgende regels:
1. In school staat de telefoon uit.
2. Bij schooluitjes / activiteiten (kamp,
schoolreis, disco etc.) is het meenemen
van een telefoon niet toegestaan.

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

Margot Vogelaar
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