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Overzicht juli 

22 juli t/m 30 augustus 

zomervakantie 

2 september 

Eerste schooldag 

 

 

Vakantie 

Het schooljaar is afgelopen. De kinderen hebben 

we uitgezwaaid. Iedereen is toe aan vakantie. 

We kijken terug op weer een mooi jaar waarin 

de kinderen veel hebben geleerd van 

gemotiveerde en hardwerkende leerkrachten. 

Vandaag hebben we afscheid genomen van Juf 

Maaike van Veldhoven, Juf Esther den Nijs en Juf 

Suzanne Kroonwijk.  

Juf Suzanne Slaats gaat met 

zwangerschapsverlof en komt na de 

kerstvakantie terug in groep 1/2 a. 

Meester Michael gaat in de zomervakantie 

trouwen.  

We zijn blij dat we 4 nieuwe collega’s kunnen 

verwelkomen, juist nu met het grote 

leerkrachtentekort.  

Lieve ouders en kinderen we zien jullie graag 

weer op 2 september. 

Een hele fijne vakantie! 

 

 

 

 

Nieuws uit de Ouderraad  

Met een geslaagd zomerfeest heeft de 

ouderraad het schooljaar afgesloten. De 

talentenshow was super leuk. Jammer van de 

regen maar de artiesten lieten zich niet 

weerhouden.  

 

 

 

Wij bedanken de ouderraad voor al hun 

inspanningen. Zonder hen zouden al die 

extra activiteiten niet plaats kunnen 

vinden.  

                           

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws        

 

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

Uit de MR  

De medezeggenschapsraad van de Waterlelie is 

weer compleet!  

In mei jongstleden heeft de 

medezeggenschapsraad (MR) de ouders 

benaderd zich kandidaat te stellen voor de 

invulling van 1 vacature binnen de 

oudergeleding van de MR.   

Na  de sluitingsdatum hadden er 4 

enthousiaste ouders gereageerd op de 

vacature. Dat betekende, dat er 

verkiezingen zouden plaats gaan vinden.  Tot 

en met afgelopen dinsdag konden alle 

stemgerechtigden hun stem uitbrengen. 

Daarna heeft de MR de stemmen geteld en 

verwerkt.  

Wij willen u graag voorstellen aan het 

nieuwe lid van de oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad. Per september 

heet de MR: Hilde van Keeken van harte 

welkom.  

Ook binnen de personeelsgeleding van de 

MR was een vacature ontstaan. Op die 

vacature heeft 1 leerkracht enthousiast 

gereageerd, waardoor er geen verkiezingen 

zijn gehouden. Per september zit namens 

het personeel Carmen Emond in de MR van 

de Waterlelie. 

Dit betekent dat de Medezeggenschapsraad 

van de Waterlelie weer compleet is en 

bestaat uit de volgende leden:  

namens de ouders: 

- Tanoeja Bruin 

- Nafisa Raheel  

- Hilde van Keeken 

namens het personeel:  

- Saskia Plat 

-  Carmen Emond 

- Saskia Mooij-van der Kooij 

Op de site van de Waterlelie 

(www.cbsdewaterlelie.nl) kunt u onder het 

kopje: ‘ouders’ en dan 

medezeggenschapsraad - de agenda’s en 

verslagen van de MR vergaderingen 

terugvinden.   

Wilt u in contact komen met de MR, 

spreekt u ons gerust aan of stuurt u ons een 

mail aan: mrwaterlelie@scoh.nl   

Met vriendelijke groeten,   

De MR van de Waterlelie 

We bedanken de medezeggenschapsraad 

voor al hun inspanningen.  
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Plattegrond  

Aan het eind van dit Waterlelienieuws vindt u  

de lokaalverdeling voor schooljaar 2019-2020  

 

 

Lezen in de vakantie  

Zes weken lang vakantie! Wat heerlijk! Tijd om 

lekker te spelen, op vakantie gaan, uit te slapen 

en ....te lezen!  

Voor veel kinderen is het heel erg belangrijk om 

ook in de vakantie lekker te blijven lezen. Op 

deze manier blijven ze oefenen maar daarnaast 

zorgt het ook voor veel ontspanning. Om het 

succes van de leesontwikkeling gedurende het 

afgelopen schooljaar vast te houden en te 

voorkomen dat een terugval optreedt, is het 

belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven 

lezen. 

Met de app vakantiebieb kunnen ze heel 

gemakkelijk allemaal gratis boeken lezen. Kijk 

hier samen eens naar en zoek leuke boeken uit 

om in de vakantie te lezen. 

Kijk snel op vakantiebieb.nl  voor de 

mogelijkheden.  

 

Muziekles Muziekvereniging De 

Phoenix   

Altijd al muziek willen maken? Kom dan een kijk 

je nemen bij onze repetities en lessen op 

vrijdagavond in de Vang in Wateringen. Iedere 

week weten meer dan 50 kinderen de weg te 

vinden naar de Phoenix om daar met elkaar 

muziek te maken. Al vanaf 150,- euro per jaar 

(blokfluitlessen) kunnen er muzieklessen 

worden gevolgd. Leerlingen krijgen een 

instrument van de vereniging en kunnen vaak al 

na een paar maanden les meespelen bij het 

leerlingenorkest. Proeflessen zijn gratis en 

vrijblijvend te volgen bij onze docenten.  

Naast blokfluitlessen zijn er ook lessen trompet, 

trombone, klarinet, fluit, slagwerk, bariton en 

tuba te volgen bij onze vereniging. 

 

Speel jij na de zomer al met ons mee? 

 

Voor meer informatie, inschrijven en 

proeflessen kunt u contact 

opnemen via leerlingen@phoenixwateringen.nl 

of www.phoenixwateringen.nl 

----- 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Michel Overtoom 

Leerlingencommissie 

Muziekvereniging De Phoenix 

                                      

 

Fijne vakantie  

 

Met vriendelijke groeten, 

team CBS De Waterlelie
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Lokaalverdeling                    Begane grond: 

  
Groep 3a 
Juf Esther K.  
Juf Naomi 
 

 
Groep 3b 
Juf Saskia M. 
Juf Karen 
 

Trappenhuis 
 

Berging/Magazijn 
 
 
 

    Zij-ingang 
 

    Administratie 
Juf Monique 
 
 

  
Groep 4a 
Juf Annelies 
Juf Mirjam 
 
 

 
Teamkamer 
 
 
 

hoofdingang  

     
1e etage: 

 
Groep 1/2d 
Juf Marlinda 
 
 
 

 
Groep 1/2e 
Juf Ans 
 

 
Groep 1/2 a 
Juf Suzanne 
Juf Petra 
 
 
 

 
 

Trappenhuis 
 

 

    Aquarium 

 
Groep 1/2c 
Juf Evelien 
Juf Mariëlle 
 

 
Groep 1/2b 
Juf Carmen 
 
 

Speellokaal 
 
 
 
 

Adjunct-
directeur 
Leonie van 
Rooijen v 
Vessem 

Directeur 
Margot 
Vogelaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
2e etage en Lelie zie volgend bladzijde 
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2e etage:
 

 
Groep 5b 
Juf Noor 
 

 
Groep 5a 
Juf Nelleke 
Juf Ellen 
 

 
Groep 4b 
Juf Iris 
Juf Saskia P. 
 
 

IB/RT 
Ruimte+ 
orthotheek 
Juf 
Clementine 

Trappenhuis 
 

IB ruimte 
Juf Christa 
 
 
 

 

 
Groep 7a 
Meester Rick 
 
 

 
Groep 7b 
Meester Remy 
Juf Karlijn 
 

 
Groep 8b 
Juf Annemarie 
Juf Annemieke 

 
Groep 8a 
Juf Gwendolyn 
Meester Marc 

 

               

         Lelie: 
 

Techniek/Link 
 

Groep 6a 
Juf Nienke en juf Elisabeth 

Groep 6b  
Meester Theo I. 
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