Waterlelienieuws
3 september 2019

Meester Michael is getrouwd in de vakantie. Op
dinsdag 10 september zal hij om 8.45 uur samen

Overzicht september

met zijn vrouw in trouwkleding op school

9 september

komen. We zullen hem dan met alle kinderen

19.00 uur startreceptie groep 1/2

toezingen!

20.00 uur startreceptie groep 3/4

Nog meer leuk nieuws! Zoals we u eerder

10 september

vertelde hebben we Basisschool in Beeld in de

19.00 uur startreceptie groep 5/6

arm genomen om een promotievideo van De

20.00 uur startreceptie groep 7/8

Waterlelie te maken. In deze video worden

16 september

belangrijke en onderscheidende zaken van onze

studiedag kinderen vrijdag

school in beeld gebracht. De film is nu klaar.

17 september

We zijn er heel trots op! Op de home pagina van

Prinsjesdag kinderen vrij

onze website kunt u hem bekijken:

vanaf 23 september

https://www.cbsdewaterlelie.nl/

Startgesprekken leerkracht-ouders-kind

Schoolkalender, Schoolgids,
Start schooljaar

Schoolplan

Gisterochtend zijn we weer gestart. Altijd weer

Gister is

spannend. Is iedereen weer veilig terug? Hoe

kinderen van het gezin meegegaan. De

gaat het met iedereen? Vorige week hebben wij

schoolgids is alleen voor nieuwe ouders. De

de klassen al ingericht en hebben we al

digitale versie staat op de website:

vergaderd en gebarbecued met elkaar. We zijn

https://www.cbsdewaterlelie.nl/school/schoolg

dit schooljaar met 38 collega’s. Daar zijn we heel

ids

trots op zeker in deze tijd waarin er een groot

Ook op de website kunt u ons nieuwe schoolplan

tekort aan leerkrachten is.

2019-2023 vinden:

de schoolkalender met de oudste

https://www.cbsdewaterlelie.nl/images/pdf/Sc
hoolplan-CBSWaterlelie-2019-2023.pdf
In het Schoolplan staat waar we als school de
komende 4 jaar aan gaan werken.
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Gymrooster 2019-2020
Startreceptie en startgesprekken

Woensdag

Startreceptie

08.30-09.25

7A

Ouders maken kennis met de leerkracht en

09.25-10.20

7B

elkaar. Er komt geen PowerPoint maar een korte

10.30-11.25

8A

toespraak en ouders krijgen een hand-out mee.

11.25-12.20

8B

Startgesprek: u krijgt bericht wanneer u hiervoor
kunt inschrijven.

Donderdag

In september zijn er startgesprekken. Ouder-

08.45-09.45

4A

leerkracht-kind

na

09.45-10.45

4B

schooltijd en bespreken wat er goed gaat, waar

10.45-11.45

3A

etc.

13.00-13.55

3B

Groep 1 t/m 3 in september zonder kind erbij

13.55-14.50

5A

Toestemmingsformulier

Vrijdag

hebben

een

gesprek

het kind aan wil werken, wat het kind leuk vindt

Vanaf dit schooljaar hoeft u niet meer elk jaar
een nieuw toestemmingsformulier te tekenen

08.45-09.45

5B

09.45-10.45

6B

10.45-11.45

6A

waarin u aangeeft of u wel of niet toestemt in
publicatie van foto/video.

13.00-14.00

7a of 8a

14.00-15.00

7b of 8b

Wilt u iets wijzigen in het formulier wat u eerder
getekend heeft dan kunt u dit aangeven bij de
administratie, bij juf Monique.

-

over op de donderdag.

Nieuwe ouders krijgen via hun kind een
formulier om in te vullen en te ondertekenen.

Groep 3A en groep 3B blijven verplicht

-

Groep 6A hoeft niet verplicht over te
blijven. De kinderen die niet overblijven
kunnen worden opgehaald bij de
gymzaal of gaan zelfstandig naar huis.
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-

Kinderen die wel overblijven lopen met

mee. Daarmee waren wij op elk toernooi goed

de leerkracht mee naar school.

vertegenwoordigd!

Kinderen van groep 5A mogen op
donderdag om 15.00 uur bij de sporthal

een sportief schooljaar!

worden opgehaald.
-

Ik hoop op veel enthousiaste reacties en nog

Op maandag krijgen de groepen 3 t/m 6

Meester Michael

gymles van meester Michael in het
speellokaal volgens een vast rooster.
-

Groep 1 en 2 krijgen op dinsdag gymles

Buitenschools aanbod

van meester Michael in het speellokaal.
Op donderdag krijgen de groepen 1 en 2

Droom en relaxtraining vanaf oktober

gymles van de eigen leerkracht

Vanaf vrijdag 4 oktober bieden wij net als vorig
schooljaar in samenwerking met

Schooltoernooien

Kindercoaching een droom en relaxtraining aan.

Dit jaar doet de Waterlelie weer mee met
de schooltoernooien in Den Haag. Het zijn
buitenschoolse

activiteiten

Kyrsten

op

de

woensdagmiddag tot ongeveer 17.00 uur. De
gymleerkracht of iemand van de OR is aanwezig
maar zij zijn niet verantwoordelijk voor uw kind.

De 7 lessen gaan over bewust ontspannen, in je
hoofd, in je lijf en het onder controle krijgen van
je (pieker) gedachten. Tijdens deze training
maken de kinderen kennis met; mindfullness,
kindermeditatie, droomverhalen en een vleugje
kinderyoga.
De training is bedoeld voor kinderen van groep 3

Via MijnSchoolinfo krijgt u elke keer een

t/m 8 en zal plaats vinden op vrijdag 4, 11, 18

uitnodiging voor een sporttoernooi. Als uw zoon

oktober en 1, 15, 22 en 29 november van 15.00

of

tot 16.00 en van 16.00 tot 17.00 in het

dochter

wilt

meedoen

kunt

u

het

antwoordbriefje onderaan de mail invullen. Elk

speellokaal van de school.

team moet een ouder als begeleider hebben. Als
u dat leuk vindt kan dat ook via het

Kinderen die zich vorig jaar al hadden opgegeven

antwoordbriefje worden aangegeven.

voor deze training en toen zijn uitgeloot krijgen
voorrang bij de inschrijving.

Vorig jaar hebben er maar liefst 278 leerlingen

Bij te veel aanmeldingen zal er worden geloot.

van onze school deelgenomen aan een toernooi.

Deze training kan door gemeentelijke subsidie

Met de Wateringse Veldloop, dit schooljaar op

worden aangeboden voor 25 euro per leerling.

14 juni 2020, deden nog eens 170 leerlingen
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Wij verwachten als school dan echter wel dat u

voldoende

aanmeldingen.

uw best doet om uw kind alle lessen aanwezig te

aanmeldingen in de eerste week zal er worden

laten zijn.

geloot.

In de bijgaande flyer vindt u meer informatie

De kosten voor de campus zijn 25 euro. Na

over de training en Kyrsten Jongenotter.

definitieve

Na definitieve inschrijving, ontvangt u een

informatie over de activiteit en de betaling.

formulier waarop u kunt aangeven waarom u uw

Wij kunnen deze activiteit voor dit lage bedrag

kind aanmeldt en wat uw kind zou willen leren in

aanbieden doordat wij als school een groot deel

de training.

betalen. Wij verwachten dan ook wel dat

Wij hopen op weer een succesvolle training.

wanneer u uw kind opgeeft, hij of zij nagenoeg

inschrijving

Bij

ontvangt

te

u

veel

meer

alle lessen aanwezig zal zijn.
Tech4kids campus
Hou je van robots, computers en techniek! Dan
is Tech4Kids Campus wat voor jou! Tijdens deze
lessen leer je, samen met een groepje, een robot
te besturen, parcours te laten rijden of moeilijke
opdrachten te laten oplossen. Daarnaast zullen
we ook andere technieken gaan gebruiken en zal
je in projectjes een eigen game controller
maken, een gigantische vloerpiano en een race
gaan doen met je eigen gebouwde robot.
Als afsluiting hebben we een demo van de
robots, waarin de kinderen aan de ouders
kunnen laten zien wat ze allemaal geleerd
hebben tijdens de lessen.

Schoolkoor
Wordt uw kind altijd wakker met een wijsje in het
hoofd? Kunnen de buren meegenieten van het
gezang van uw kind? Of vindt uw kind het
gewoon leuk om te zingen. Geef hem of haar dan
snel

op

voor

het

Waterlelieschoolkoor.

Vanaf donderdag 3 oktober zal dit koor weer van
start gaan. Anders dan voorgaande jaren zal het
koor dit jaar op donderdagmiddag van 15.15 tot
16.00

plaatsvinden

in

de

speelzaal.

Juf Judith van Houte zal dit koor iedere
donderdagmiddag begeleiden. Zij werken aan
zangtechnieken, leren presenteren en oefenen
voor een optreden rond de kerstperiode en later

Deze Tech4kids campus wordt aangeboden door
Tech4kids en zal plaats vinden op maandag 30

voor een optreden rondom Pasen en het project.
Plezier

in

zingen

staat

hierin

voorop!

september, 7, 14, 28 oktober, 4, 11, 18, 25
november, 2 en 9 december van 15.00 tot 16.30
op school.
De campus is bedoeld voor kinderen van groep 6
t/m 8. De campus kan alleen starten bij

Wij bieden deze lessen vanuit school gratis aan.
Gratis wil echter niet zeggen, vrijblijvend. De
docent, de school en de kinderen van het koor
stoppen tijd en het koor en willen dit samen tot
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een succes maken. Wanneer uw kind mee gaat

Verdere vragen over de naschoolse activiteiten

doen, verwachten wij dan ook wel dat het iedere

kunnen ook via dit mailadres worden gesteld.

week aanwezig is, uitzonderingen daar gelaten.
Wij wensen als school de kinderen alvast veel
Het schoolkoor is bedoeld voor kinderen van

plezier

bij

alle

activiteiten.

groep 4 t/m 8. De eerste les op donderdag 3
oktober is een open les, uw kind kan daarna
aangeven of het koor iets voor hem of haar is.

Aanmelden
Aanmelden voor de Droom en relaxtraining, de
Tech4kids campus en het schoolkoor kan door
een mail te sturen naar juf Petra van der Zande;
pvdzande@scoh.nl. Vermeld hierbij de naam en
groep

van

uw

kind

en

de

activiteit.

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

