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Overzicht februari 

1 februari 

Studiedag kinderen vrij 

4 februari 

Studiedag kinderen vrij 

6 februari  

groep 1/2a museum ‘Beelden aan zee’ 

8 februari 

groepen1/2d en 1/2e  

museum ‘Beelden aan zee’ 

12 februari 

Groepen 5 een bezoek aan Musicon 

14 februari 

groep 1/2b museum ‘Beelden aan zee’ 

15 februari 

Rapport mee 

18 t/m 22 februari  

Voortgangsgesprekken  

leerkracht- ouders- kind 

22 februari 

groep 1/2c museum ‘Beelden aan zee’ 

22 februari 

Studiemiddag kinderen 12.00 uur vrij 

       25 februari t/m 1 maart 

       Voorjaarsvakantie  

Meester Michael  

Onze gymmeester Michael Oldenburg heeft vlak 

na de kerstvakantie tijdens het voetballen zijn 

enkel gebroken. Hij is in ieder geval tot de 

voorjaarsvakantie niet in staat om gymles te 

geven. Per week lukt het ons om losse dagen 

vervanging te vinden. Een vaste vervanger is 

helaas niet te krijgen. De leerkracht 

communiceert aan u of de gym doorgaat of niet. 

We hopen dat meester Michael na de 

voorjaarsvakantie hersteld is en weer gymles 

kan geven.   

 

CITO  

Januari is de maand van de CITO toetsen. Die zijn 

aan het eind van deze week afgerond. Op de 

studiedag van 1 en 4 februari gaan de 

leerkrachten  de gegevens van de toetsen 

uitwerken en analyseren. Naar aanleiding 

daarvan worden er doelen gesteld voor de 

tweede helft van het schooljaar. U als ouders 

krijgt middels het rapport  en tijdens het 

voortgangsgesprek te horen hoe het gaat met de 

vorderingen van uw kind. Bij het rapport krijgen 

de kinderen van groep 2 en de kinderen van 

groep 4 t/m 7 de CITO grafieken mee. 

 

Voortgangsgesprekken  

Vanaf 18 februari vinden de 

voortgangsgesprekken plaats. Vanaf groep 2 is 

dat een leerkracht-ouder-kind  gesprek. Dit 

betekent dat uw kind bij het gesprek aanwezig is 

en dat de gesprekken niet meer in de avond 

gepland zullen worden. We bespreken de 

voortgang en het welbevinden van het kind. Ook 
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het rapport en de CITO uitslagen worden 

besproken.  

Met de ouders van kinderen uit groep één wordt 

het gesprek alleen met de ouders en de 

leerkracht gevoerd.  

In december waren de adviesgesprekken met de 

ouders en kinderen van groep 8.  

Groep 8 naar het VO  

In december hebben de leerlingen van groep 8 

hun schooladvies gekregen. In de maanden 

januari en februari kunnen de kinderen met hun 

ouders de open dagen bezoeken. Heel veel 

succes met het kiezen van jullie middelbare 

school!  

Staking 15 maart  

Bij dit Waterlelienieuws vindt u een brief van ons 

bestuur over de staking op 15 maart die 

uitgeroepen is door de onderwijsvakbond AOB, 

onderdeel van FNV.  

AOB hoopt met deze staking  de politiek te 

bewegen meer te investeren in ons onderwijs. 

Houdt u er rekening mee dat de leerkracht van 

uw kind op 15 maart staakt. Wij laten u zo 

spoedig mogelijk weten hoe onze school omgaat 

met de staking. 

 

Ouderbijdrage  

Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet 

hebben betaald, vragen wij dit zo spoedig 

mogelijk te doen. De bedragen zijn € 65,00 (1e 

kind), € 45,00 (2e kind) en € 35,00 (3e kind) en 

kunnen onder vermelding van de naam en de 

groep van het kind worden overgemaakt op 

bankrekening NL40ABNA0420892443 ten name 

van CBS De Waterlelie  

 

 Museumbezoek  

Op dinsdagochtend 12 februari brengen de 

groepen 5 een bezoek aan Musicon voor  de 

voorstelling; ‘Hip Hop Hoera’. Omdat de 

leerlingen waarschijnlijk niet op tijd terug zijn 

blijven de groepen 5 deze dag verplicht over. 

 

De groepen ½ brengen deze maand een bezoek 

aan de het museum ‘Beelden aan zee’ voor de 

les; ‘Wat voelt een beeld’. 

Groep 1/2a op woensdag 6 februari om 9.00 

Groep 1/2 b donderdag 14 februari om 9.00 

Groep 1/2 c vrijdag 22 februari om 9.00 

Groep 1/2 d vrijdag 8 februari om 9.00 

Groep 1/2 e vrijdag 8 februari om 10.30 

Omdat groep 1/2 e op 8 februari naar 

verwachting niet op tijd terug is, blijven zij deze 

dag verplicht over. 

Studiereis Barcelona  

Vorig jaar is aan onze school gevraagd of wij 

mee willen doen aan een onderzoek vanuit 

Hogeschool IN Holland en verschillende 

universiteiten uit Europa. Het onderzoek richt 

zich vooral op de implementatie van mobiele 

technologie in het onderwijs en het gaat tevens 
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over de impact van de didactische inzet van 

mobiele technologie op het leren.  

Hoe kunnen we mobiele technologie 

(bijvoorbeeld tablets, telefoons, laptops etc.) 

het beste in zetten in het onderwijs om 

leerkrachten te helpen bij het lesgeven. 

Binnen dit onderzoek heeft onze ICT-er (Marc) 

een subsidie aanvraag geschreven om scholen 

in het buitenland te bezoeken, zogenaamde 

Job-shadowing.  Deze subsidie heeft de EU aan 

ons toegewezen. Wij hebben contact gezocht 

met een gelijkwaardige school in Barcelona die 

ook meedoet aan het onderzoek. Volgende 

week van 6 t/m 9 februari gaan vijf collega’s 

 (Margot Vogelaar vanuit directie, Marc le 

Comte ICT-er, Clementine van Vonderen IB-er, 

Carmen Emond leerkracht onderbouw,  Esther 

den Nijs Leerkracht bovenbouw ) op studiereis 

naar Barcelona.  

In maart komen de collega’s uit Barcelona een 

week onze school bezoeken.  

We zullen u zeker een terugkoppeling geven 

van ons bezoek.  

                     

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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