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Overzicht oktober  

2 oktober 

Start Kinderboekenweek 

12.30 uur Kinderboekenmarkt 

5 oktober 

Dag van de leraar 

8 oktober 

Schoolfotograaf 

14 oktober  

Audit 

21 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie 

                       

Kinderboekenweek  

Het thema van dit jaar is: ‘Reis mee!’ Op 

woensdag 2 oktober om 8:30 uur starten alle 

leerkrachten in de klas met de 

Kinderboekenweek door voor te lezen uit een 

speciaal Kinderboekenweek-boek. Die dag is er 

met mooi weer om 12.30 uur ook de 

kinderboekenruilmarkt, die georganiseerd 

wordt door de OR. En natuurlijk doen we allerlei 

activiteiten door deze week heen, die te maken 

hebben met lezen en met kinderboeken. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen in de week 

van 30 september allemaal een prentenboek 

mee van huis. Ze gaan dit boek voorlezen aan 

een kind van groep 1 t/m 4 in de week van 7 

oktober. Zoekt u samen met uw kind naar een 

geschikt boek? 

Van 7 t/m 9 oktober kunt u ook weer boeken 

kopen in onze kinderboekenwinkel in het 

aquarium op de eerste verdieping. We hopen, 

dat u hier voor uw kind(eren) een leuk boek kunt 

vinden! 

 

Nieuws uit de ouderraad                  

Voor de ouderraad is het nieuwe schooljaar ook 

weer begonnen. We gaan er voor de kinderen 

weer een extra leuke tijd van maken.  

Op woensdag 2 oktober begint de 

Kinderboekenweek. We trappen die week af met 

een kinderboekenmarkt op het schoolplein. De 

kinderen kunnen op die dag boeken verkopen 

die ze niet meer lezen en ze kunnen natuurlijk 

ook nieuwe boeken kopen. Dat kan tijdens de 

Kinderboekenweek in de tijdelijke boekwinkel 

van Paagman op  

maandag 7 oktober van 15:00-16:00, dinsdag 8 

oktober van 15:00-16:00 en woensdag 9 

oktober van 12:30-13:30 in het aquarium. 

De ouderraad helpt bij het afrekenen (alleen met 

pin) van de boeken.  

Ook zullen we iets leuks verzorgen voor de 

leerkrachten op de Dag van Leraar, die begin 

oktober op de kalender staat.  

Op 8 oktober helpen we de kinderen om zonder 

snottebellen en met mooi haar bij de 

schoolfotograaf op de foto te gaan. 

Hoewel het nog wel even duurt, gaan we ons de 

komende tijd ook voorbereiden op Sinterklaas 

en Kerst, om de school in december weer in 

stemming te brengen voor de feestdagen.  
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Het hele jaar door kunnen we weer hulp van 

ouders gebruiken met onder meer versieren van 

de school. Wie dat leuk vindt, kan zich hiervoor 

aanmelden (cilyavdk@hotmail.com).  

 

Muziek op school  

Wellicht heeft uw kind er thuis al iets over 

verteld. Vanaf dit schooljaar krijgen alle 

leerlingen op onze school in blokken van 4 

weken muziekles van een vakdocent; Judith van 

Houte.  

Op deze manier kunnen wij de leerlingen 

kwalitatief nog beter muziekonderwijs bieden.  

Judith zal op donderdagmiddag ook ons 

schoolkoor gaan begeleiden. De inschrijving 

voor het schoolkoor is nog steeds geopend. 

Hieronder nog even de informatie voor het koor: 

 

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 

voor een optreden rondom Pasen en het project. 

Plezier in zingen staat hierin voorop! 

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 in het koor en willen dit samen tot 

een succes maken. Wanneer uw kind mee gaat 

doen, verwachten wij dan ook wel dat het iedere 

week aanwezig is, uitzonderingen daar gelaten. 

 

Het schoolkoor is bedoeld voor kinderen van 

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 voor het koor kan bij juf Petra van 

der Zande: pvdzande@scoh.nl 

 

 

Audit  

Op 14 oktober komt er op onze school een 

interne audit. Alle scholen van het SCOH worden 

in een periode van vier jaar één keer bezocht 

door het SCOH-auditteam, bestaande uit 

collega’s vanuit onze eigen organisatie. Het doel 

is om de school een beeld te geven van de 

kwaliteit van het onderwijs. Het geeft zicht op in 

hoeverre de gestelde doelen bereikt worden en 

legt mogelijk aanwezige ‘blinde vlekken’ bloot. 

De audit geeft daarmee richting aan de 

verbeteractiviteiten.  

Gedurende de auditdag worden gesprekken 

gevoerd met directie, leerkrachten, 

specialisten, ouders en leerlingen.  

mailto:cilyavdk@hotmail.com
mailto:pvdzande@scoh.nl
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Link  

In september zijn de bijeenkomsten van de 

linkgroepen weer gestart. De bijeenkomsten zijn 

op donderdag.  

Groep 6 komt van 8.30 tot 9.30; groep 7/8 van 

9.30 tot 10.30; groep 5 van 10.45 tot 11.45. ’s 

Middags komt groep 2, van 13.00 tot 13.45, en 

groep 4 van 14.00 tot 15.00. 

Groep 3 zal later dit jaar starten (tweede 

halfjaar); op dat moment stopt de linkgroep voor 

groep 8. 

De linkgroepen zijn bedoeld voor leerlingen die: 

- cognitief sterk zijn 

- extra uitgedaagd worden in de klas door het 

compacten van de lesstof en het aanbieden van 

verrijking en verdieping 

- aan deze uitdaging nog niet genoeg hebben 

Mocht u meer willen lezen over de linkgroepen, 

dan kunt u de Infobrief linkgroep 2018-2019 

lezen op de website, onder 

https://www.cbsdewaterlelie.nl/home/infobrie

ven 

Betalingen via WIS collect  

Vanaf het nieuwe schooljaar zal de werkwijze bij 

de facturatie van ouderbijdragen/bijdrage 

overblijf veranderen.  

Wij gaan gebruik maken van de service van Wis 

Collect, waardoor betalen zowel voor u als 

ouder/verzorger als voor de school makkelijker 

wordt. 

Deze facturen kunt u binnen WIS Collect direct 

via i-Deal voldoen. 

 

De voordelen van de nieuwe werkwijze op een 

rij 

- Facturen worden per e-mail klaargezet voor u 

- U kunt makkelijke met iDeal betalen 

- U heeft alle school gerelateerde kosten van uw 

kinderen overzichtelijk en actueel op een rij 

- U kunt een financiële planning maken, u weet 

welke kosten er nog komen 

- Bij betaling in termijnen sturen we u voor de 

vervaldatum een herinneringsmail. 

 

Binnenkort ontvangt u voor de overblijfbetaling 

en de ouderbijdrage een betaalverzoek in uw 

mail.  

 

Ooievaarspas  

Ouders die een ooievaarspas hebben worden 

verzocht deze bij de administratie op school te 

laten scannen.  

 

SMW  

Beste ouders en kinderen, bij 

deze stel ik mij graag aan jullie 

voor. Ik ben Saskia 

Knippenberg, de nieuwe 

school maatschappelijk 

werker op school. Ouders kunnen bij mij terecht 

https://www.cbsdewaterlelie.nl/home/infobrieven
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met allerlei vragen rondom de gezinssituatie. 

Kinderen kunnen zelf ook bij mij terecht 

wanneer zij ergens mee zitten. Ik denk graag 

mee over oplossingen, kan zelf kortdurende hulp 

op school bieden of ik kan doorverwijzen naar 

andere activiteiten en/of hulp buiten school.  

De gesprekken zijn vertrouwelijk, maar de 

school is er wel altijd van op de hoogte dat we 

contact hebben. Ik ben meestal op maandagen 

tot 14.00 uur op school te vinden, maar soms 

ook wat later op maandag of op een andere dag. 

Wanneer kinderen bij mij komen, dan wordt dit 

altijd met de ouders besproken. Via de 

leerkracht of de intern begeleiders kunt u vragen 

om met mij in contact te komen. Daarnaast kunt 

u mij gerust mailen, bellen of aanspreken op 

school. Ik help u graag! Vriendelijke groet, Saskia 

Knippenberg SMW+ Xtraplus , 06-39437769, 

s.knippenberg@smw-basisschool.nl” 

 

Museum- en theaterbezoek                    

Op woensdag 9 oktober zullen de groepen 4 

direct om 8.30 een bezoek brengen aan het 

Laaktheater voor de voorstelling Assepoes. Wilt 

u er dus voor zorgen dat uw kind deze ochtend 

op tijd op school is. 

 

Op dinsdag 29 oktober vertrekt groep 3a direct 

om 8.30 met de bus naar het 

Kinderboekenmuseum voor de les 

'Boekenbeestenfeest'. Vrijdag 1 november zal 

groep 3b deze zelfde les volgen. Wilt u er voor 

zorgen dat uw kind de betreffende ochtend op 

tijd op school is. 

Op donderdag 31 oktober brengen de groepen 

1/2 een bezoek aan het Laaktheater voor de 

voorstelling 'De vergeten droom'.  

 

Doe mee aan de Zwem4daagse                    

Doe mee aan de 

Zwem4daagse  

In de herfstvakantie 

van 21 tot en met 25 

oktober 2019 organiseren de Haagse 

zwembaden de ‘Zwem4daagse’. Dit leuke event 

stimuleert kinderen te bewegen en het helpt 

hen bovendien om hun zwemvaardigheid op peil 

te houden. Een leuk en sportief 

zwemevenement voor de hele familie. Tijdens 

de Zwem4daagse kunt u baantjes zwemmen in 

één van de Haagse zwembaden: Blinkerd, 

Hofbad, Houtzagerij, Overbosch, Waterthor en 

Zuiderpark. Aanmelden kan via 

www.zwem4daagse.nl.  

                                   

Kletskoppen Kindertaal Festival  

Op zondag 29 september vindt in de Centrale 

Bibliotheek het gratis Kletskoppen Kindertaal 

Festival plaats in nauwe samenwerking met de 

Radboud Universiteit, Nationale 

Wetenschapsagenda en het Max Planck 

Taalinstituut. Het is een gratis wetenschapsdag 

voor het hele gezin, vol interactieve 

demonstraties, leerzame spelletjes, (meertalige) 

voorleessessies. Daarnaast is er de 

muziekvoorstelling Dikkie Dik en de taart en zijn 

mailto:s.knippenberg@smw-basisschool.nl
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er workshops en optredens van 

kinderboekenschrijver Annemarie Bon en rapper 

Tyler Koudijzer. Het volledige programma is te 

vinden op: www.kletskoppenfestival.nl   

 

Met vriendelijke groeten,  

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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