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Overzicht november  

6 november 

School dicht i.v.m. landelijke staking 

7 november 

groepen 3 Zeeheldentheater 

8 november 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

11 t/m 22 november 

CITO toetsen groep 8 

14 november 

Les Social Media leerlingen  

groep 7 & 8 

20 november  

Voorlichtingsavond ouders en leerlingen 

groep 8 

26 november 

groepen 7 Zuiderstrandtheater 

27 november 

oudergesprekken op aanvraag 

 

Audit  

Op 14 oktober heeft er op onze school een 

interne audit plaatsgevonden. Sinds 2016 werkt 

SCOH met interne audits. Alle scholen 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.  

Het auditteam is gestart met het bestuderen 

van de beschikbare documenten van de school. 

Gedurende de auditdag zijn gesprekken 

gevoerd met directie, leerkrachten, 

specialisten, ouders en leerlingen. Tevens 

namen de auditoren een kijkje in de klassen. Na 

afloop van de audit kreeg de school een 

mondelinge terugkoppeling van de 

bevindingen, daarna wordt er een auditrapport 

opgesteld.  

Het auditteam was bij de terugkoppeling aan 

het eind van de dag erg positief. Er zijn geen 

kwaliteitsrisico’s en het gaat om puntjes op de i. 

Uw kind zit op een goede school en daar zijn wij 

heel trots op. 

We wachten nu op het auditrapport. Het 

auditrapport wordt besproken met het team en 

de MR. De verbeterpunten die naar voren zijn 

gekomen nemen wij op in het 

schoolplan/jaarplan. Mocht u meer 

gedetailleerde informatie willen dan kunt u bij 

de directie van de school terecht voor een 

mondelinge toelichting. 

 

Social Media  

In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen op 

donderdag 14 november een les over het 

gebruik van Social Media. Via onderstaande link 

kunt u zelf informatie over dit onderwerp 

vinden www.mijnkindonline.nl  . 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/
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Voorlichtingsavond VO  

Op woensdagavond 20 november zijn de 

ouders en kinderen van de groepen 8 op school 

welkom voor een voorlichtingsavond over het 

Voortgezet Onderwijs.  

Ouders ontvangen deze avond informatie 

omtrent de aanmelding en procedure ter 

voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.  

 

Kinderen uit groep 3  

Na de herfstvakantie zullen ook de kinderen van 

de groepen 3 zelfstandig naar de klas gaan. De 

juf heeft dan alle aandacht voor de kinderen en 

de kinderen krijgen meer zelfstandigheid.  

Willen de ouders op het plein of in de gang 

afscheid nemen van hun kind?! 

 

Dag van de leraar  

Op de dag van de leraar  heeft het bestuur, de 

directie en de ouderraad de leerkrachten  in het 

zonnetje gezet. Zij hebben dit zeer gewaardeerd.  

 

Ontruimingsoefening  

Op woensdag 9 oktober hebben we onze 

geplande ontruimingsoefening gehouden. Alle 

kinderen stonden binnen 4 minuten allemaal 

aan de overkant van de school.  

  

Sint                                             

U ontvangt een apart bericht via MijnSchoolinfo 

over het schoen zetten en het Sinterklaasfeest 

op de Waterlelie.   

 

Wiscollect  

Het gaat heel goed met de overblijfbetalingen 

via ons nieuwe systeem van Wiscollect. 

Na de herfstvakantie krijgt u een betaalverzoek 

om de ouderbijdrage te betalen.  

 

Nieuws uit de ouderraad  

De eerste weken van het schooljaar zitten er 

alweer op en de ouderraad is al lekker bezig 

geweest. 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Op woensdag 2 oktober was de jaarlijkse 

kleedjesmarkt voor kinderboeken. Een paar 

drupjes regen maakten de kinderen die er zaten 

gelukkig niets uit! Er werd flink gehandeld en 

veel kinderen gingen met een mooi ‘nieuw’ 

boek naar huis. 

 

Op diezelfde dag was ook het handbaltoernooi 

waar de Waterlelie weer goed was 

vertegenwoordigd in de mooie sportoutfits.  

 

Maandag 7 oktober vierden we de Dag van de 

leerkracht. Om 12:00 werden er heerlijke 

smoothies bezorgd waar alle leerkrachten van 

hebben genoten.  

 

Tijdens de Kinderboekenweek stonden we in 

het aquarium met een kinderboekenkraam van 

boekhandel Paagman. Veel kinderen kwamen 

een kijkje nemen en we hebben ook dit jaar 

weer veel boeken verkocht.  

 

Na de herfstvakantie gaan we verder met de 

voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst. Op 

donderdagavond 14 november gaan we de 

school weer leuk versieren voor Sinterklaas. 

Vind je het leuk om te helpen, dan ben je die 

avond van harte welkom! Meld je dan wel even 

aan via cilyavdk@hotmail.com 

 

Museumbezoeken en voorstellingen 

november                                             

Op donderdag 7 november vertrekken de 

groepen 3 in de ochtend naar het 

Zeeheldentheater voor de voorstelling 

'Circus Kosmos'. Wij verwachten dat we 

deze ochtend op tijd terug zullen zijn. 

 

Op dinsdag 26 november zullen de groepen 

7 de voorstelling 'Dansparels' bekijken in 

het Zuiderstrandtheater. 

 

VakantiepasClub herfstvakantie Den 

Haag  

De blaadjes vallen van de bomen en de 

kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor de 

herfstvakantie!  Dat betekent een nieuw pakket 

activiteiten van de VakantiepasClub mét 

VakantiepasKorting.  

Bij Haagse Eitjes kunnen er in de vakantie 

kakelverse eitjes geraapt worden en Black 

Sheep Buplisher verzorgd een creatieve 

workshop naar aanleiding van het nieuwe 

prentenboek Gekke Geit.  

Maar gewoon lekker zwemmen, schaatsen of 

timmeren bij De Kinderwerkplaats kan 

natuurlijk ook! Zomaar een paar ideetjes van de 

VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere 

activiteiten op www.vakantiepas.nl.  

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
mailto:cilyavdk@hotmail.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl&data=02%7C01%7C%7C93cdd0686efd48f9446708d748c19231%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637057868615125272&sdata=MYGCwEgdZZZMDU47XHqkCNb9jwcXq03QquNxBKTbTv0%3D&reserved=0
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Is uw kind nog geen lid van de 

VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via 

vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de 

kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee 

weken vóór elke schoolvakantie een  

e-mail met kortingsbonnen en een link naar de 

activiteiten. 

 

Stagiaire gym                                             

Beste ouders, ik stel mezelf even voor! Ik ben 

Isis Kramer, 20 jaar oud en zit momenteel in het 

laatste jaar van de HALO. 

Ik kom na de herfstvakantie stagelopen op de 

dinsdag en de vrijdag bij meester Michael. Ik 

heb er erg veel zin in, om met de leerlingen aan 

de slag te gaan in de gymzaal! 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

                            

                           

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C93cdd0686efd48f9446708d748c19231%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637057868615135263&sdata=e4vUxy%2BdrcuzXqrJmz6u6Jx0UZmfY2m2pUUAFVqESvo%3D&reserved=0

