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Overzicht december  

5 december 

Sint op school, alle kinderen 12.00 uur vrij 

6 december 

studiedag alle kinderen vrij 

10 december 

Adviesgesprekken groep 8  

19 december 

Kerstdiner op school 1 t/m 8  

20 december  

Kerstviering ochtend groep 1 t/m 8 in de 

kerk 

Alle kinderen om 12.00 uur vrij 

23 december t/m  3 januari 

       Kerstvakantie                                             

Sinterklaasviering  

Vandaag hebben we de Sint verwelkomd op de 

Waterlelie. Hij kwam aan met een koets. De 

grote kinderen waren gekoppeld aan de 

kleinere kinderen. Dat deden we dit jaar voor 

het eerst en dat was een groot succes.  

Sinterklaas kwam rond 9.00 uur aan op de 

Waterlelie. Dit in overleg met de 

Montessorischool. Bij hen komt de Sint om 8.30 

uur aan. Volgend schooljaar komt de Sint weer 

eerst op de Waterlelie. We wisselen dit af. 

                               

 

Dank juffen en OR van de Sintcommissie. 
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Adviesgesprekken groep 8  

Op dinsdag 10 december vinden de 

adviesgesprekken plaats.   Ouders en kind 

komen samen naar het gesprek. Het advies 

wordt toegelicht door leerkracht, Intern 

begeleider en directie.  

     

Nieuws uit de Ouderraad  

De ouderraad heeft half november met veel 

plezier de school in de stemming gebracht voor 

de komst van Sinterklaas. We willen de ouders 

heel erg bedanken die ons daarbij geholpen 

hebben. Dat waarderen wij zeer. We hebben 

ook geprobeerd er op 5 december een leuk en 

gezellig feest voor uw kinderen van te maken. 

 

Kerstmis komt er ook snel weer aan. Ook voor 

dit feest willen we de school weer in stijl 

versieren. Dat gaat gebeuren op maandag 9 

december. Ook daar kunnen we weer de 

nodige hulp bij gebruiken om op elke 

verdieping en ook bij De Lelie kerstbomen op te 

tuigen en andere versieringen aan te brengen. 

We beginnen maandagavond om 19.15 uur. We 

hopen dat we weer op jullie hulp kunnen 

rekenen. Alvast heel erg bedankt.  

 

Tijdens het kerstdiner van de kinderen op 19 

december zullen we voor jullie ook weer een 

drankje en een hapje op schoolplein klaar 

hebben staan.  

In het begin van 2020 gaan we ons onder meer 

richten op de Projectweek en Pasen.  

 

Project de Held   

De groepen 7 hebben dit schooljaar meegedaan 

aan project "De Held". In samenwerking met 

‘ADO-Den Haag in de maatschappij’ kwamen er 

spelers op school. Het project heeft een 

duidelijk doel: niemand mag buitenspel staan 

en er is daarom geen plaats voor racisme en 

pesten.  

Maandag  2 december kwamen de spelers 

Goosens, Necid, van Ewijk en Haye van ADO 

Den Haag in de groepen 7. Zij kwamen in de 

klassen vertellen wat er gedaan kan worden 

tegen pesten en racisme en ander onsportief 

gedrag. De oplossing ligt in teamwork en 

samenspelen.  

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zijn uitgenodigd 

voor het GRATIS beleven van de wedstrijd ADO 

Den Haag – FC Twente op zaterdag 7 december 

om 18.30 uur. De kinderen hebben hiervoor 

een voucher gekregen met unieke code, 

waarmee ze zelf het gratis kaartje kunnen 

bestellen. Per voucher kunnen optioneel 4 

kaarten bijbesteld worden.  
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Kerstdiner groep 1 t/m 8  

Op donderdagavond  19 december hebben we 

een kerstdiner op de Waterlelie. Voor het 

kerstdiner komt een intekenlijst bij groep 1 / 2 

te hangen. Voor groep 3 t/m 8 ontvangt u een 

online intekenlijst. U kunt daarop invullen wat 

uw kind maakt/meeneemt naar het kerstdiner.  

De inloop is vanaf 17.45 uur. Om 18.00 uur gaat 

de klasdeur dicht.  

De ouders van kinderen uit groep 1/2 halen 

hun kind om 18.45 uur in de klas op. De 

kinderen van groep  3 en 4 komen om 18.45 

met de leerkracht naar buiten. 

De groepen 6 zijn op de Lelie en de groepen 5 , 

7 en 8 komen om 19.00 uur zelf met de 

groepsleerkracht(en) naar beneden. U ontvangt 

hierover nog een aparte brief. 

 

Kerstviering groep 1  t/m 8  

De kerstviering van groep 1 t/m 8 vindt plaats 

op vrijdagochtend 22 december in de 

Bernadettekerk te Rijswijk.  

Aan ouders van kinderen uit groep 1/2 wordt 

gevraagd om groepjes kinderen naar de kerk te 

brengen met de auto. De kinderen van groep 3 

t/m 8 lopen naar de kerk met de leerkracht en 

enkele ouders.  

 

 

 

 

9.00 uur: Groep 1/2a, 1/2b + 1/2c en 

groep 3a t/m 8a. 

10.15 uur: Groep 1/2d + 1/2e en groep 3b t/m 

8b . 

De kinderen zijn om 12.00 uur vrij en hebben 

dan kerstvakantie. 

 

Studiedag  

Zoals op de schoolkalender staat vermeld, zijn de  

kinderen op vrijdag 6 december vrij in verband 

met een studiedag voor de leerkrachten.  

                                   

                                    

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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