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Overzicht februari 

13 t/m 24 januari 

CITO toetsen groep 2 t/m 7 

23 januari 

Groep 8 naar HADEMI evenement 

30 januari 

Staking kinderen vrij 

31 januari 

Studiedag kinderen vrij 

3 februari 

Studiedag kinderen vrij 

11 februari 

Groep 6b les Escher in het paleis 

14 februari 

Groepen 6 voorstelling Lampje 

Rapport mee, Disco groep 7 &8 

17 t/m 21 februari  

Voortgangsgesprekken  

leerkracht- ouders- kind 

21 februari 

Studiemiddag kinderen 12.00 uur vrij 

24 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie  

 

Inspectiebezoek  

Aanstaande dinsdag is een hele spannende 

dag. Dan komt namelijk de 

onderwijsinspectie onze school bezoeken. 

Het bestuur kan een school bij de inspectie 

voordragen voor de waardering Goed. Dat 

kan als de basiskwaliteit van die school op 

orde is en de school (eigen) ambities heeft 

geformuleerd die ze in de praktijk 

overtuigend waarmaakt. De basiskwaliteit 

van een school is op orde wanneer wordt 

voldaan aan de wettelijke vereisten. Als niet 

wordt voldaan aan deze eisen, dan komt de 

school dus ook niet in aanmerking voor de 

waardering Goed. Wij voldoen aan de eisen 

voor basiskwaliteit en gaan nu voor het 

predicaat Goed.  

De volgende kwaliteitsstandaarden worden 

onderzocht: 

o Aanbod in de klas,  
o Zicht op ontwikkeling  
o (extra) Ondersteuning  
o Pedagogisch klimaat  
o Kwaliteitszorg en ambitie.  

We hebben vooraf een zelfevaluatie 

ingevuld. Dinsdag komt de inspectie kijken 

of wij laten zien wat wij schrijven.  Ze gaan 

alle klassen in. Ook worden gesprekken 

gevoerd met directie, IB, leerkrachten, 

specialisten, kinderen en ouders.  

Aan het eind van de dag krijgen we de 

uitslag! 
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CITO  

Januari is de maand van de CITO toetsen. Die 

zijn aan het eind van volgende week 

afgerond. Op de studiedag van 3 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  

de CITO grafieken mee. 

 

Voortgangsgesprekken  

Vanaf 17 februari vinden de 

voortgangsgesprekken plaats. Vanaf groep 3 

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 het rapport en de CITO 

uitslagen worden besproken.  

Met de ouders van kinderen uit groep 1/2 

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!  

 

Kinderen uit groep 3  

Vanaf januari gaan de kinderen van de 

groepen 3 zelfstandig naar de klas. De juf 

heeft dan alle aandacht voor de kinderen, de 

kinderen krijgen meer zelfstandigheid en de 

gang is minder vol.  

Willen de ouders op het plein afscheid 

nemen van hun kind! 

 

Techniek  

Dit jaar geeft meester Theo techniek aan de 

groepen 2 t/m 8. 

In het dagelijks leven komen we steeds meer 

in aanraking met techniek. En in de 

toekomst zal dat alleen nog maar toenemen. 

Vandaar dat scholen worden verplicht om de 

kinderen hiermee in aanraking te laten 

komen. 

Dit schooljaar zijn er al 2 thema's aan de 

orde geweest: Belangrijke uitvindingen 

(Vliegtuig en microscoop, groep 5 t/m 8) en 

Kunst en Techniek (Alexander Calder, groep 
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3/4 en 7/8 ). De kinderen leren aan de hand 

van een wetenschappelijke benadering van 

onderzoek en ontwikkeling, diverse 

vaardigheden en bijbehorende theorie. Hoe 

kunnen vleugels de draagkracht van het 

vliegtuig vergroten? Hoe werkt een 

microscoop? Hoe breng je gewichten in 

balans? Hoe gebruik je een kniptang? 

Daarnaast werken we aan computational 

thinking. Bij de kleuters werken we met de 

bekende Beebot, maar ook met 

Dash&Dot,  Botley en Cubetto. Stuk voor 

stuk robots die te programmeren zijn.  Osmo 

is een app waarbij de kinderen met behulp 

van fysieke blokjes programma's moeten 

maken om twee grappige figuren hun weg te 

laten vinden door een doolhof. 

In groep 3 en 4 zijn we aan de slag gegaan 

met de Ozobot, die we in deze tijd nog snel 

konden omdopen tot OzoSnelBot. 

We hopen hiermee de kinderen in ieder 

geval bekend te laten worden met techniek 

en met programmeren. Onze insteek hierbij 

is niet dat alle kinderen een technisch of een 

ICT-gerelateerd beroep gaan kiezen later. 

Het gaat ons meer om de manier van denken 

die je ook bij andere zaken kan toepassen en 

om andere 21e eeuwse vaardigheden te 

ontwikkelen, zoals samenwerken, kritisch 

denken, ICT basisvaardigheden, creatief 

denken, probleem oplossen en 

computational thinking. 

 

Meester Theo Staats 

 

Groep 8  

Volgende week donderdag 23 januari zijn de 

groepen 8 uitgenodigd voor de HADEMI; dat 

is een groot evenement voor en door 

studenten van de HALO. Studenten van het 

derde jaar van de Haagse Academie 

Lichamelijke Opvoeding demonstreren 

vaardigheden die zij de afgelopen drie jaar 

hebben geleerd binnen de vakken Bewegen 

& Muziek, Turnen en PBD 

(Circusvaardigheden). Het zal een unieke en 

bijzondere middag worden. 

Wij gaan op de fiets naar het Zuiderpark en 

zullen om ongeveer 12.15 uur vertrekken en 

rond 14.30 uur weer op school zijn. De 

kinderen moeten deze dag hun fiets 

meenemen en ook verplicht overblijven. 

Wij zoeken nog hulpouders die mee willen 

fietsen naar het Zuiderpark. U kunt zich via 

MijnSchoolinfo of via een mail naar de 

groepsleerkracht opgeven om mee te gaan.  

 

Museumbezoek  

Op dinsdag 11 februari zal groep 6b de les 

Escher in het paleis volgen. Zij blijven om die 
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reden deze dag verplicht over. 

 

Op vrijdag 14 februari gaan de groepen 6 aan 

het begin van de middag naar de voorstelling 

‘Lampje’ in theater aan het Spui. Zij blijven 

deze dag daarom verplicht over. 

 

Disco  

Vrijdag 14 februari is het weer zover, de 

jaarlijkse groep 7 en 8 disco! 

De disco wordt gehouden in het speellokaal.  

De kinderen horen volgende week wat het 

thema is.                                 

 

Project  

Na de voorjaarsvakantie maken wij als 

school ‘een reis door de tijd’. Dit is namelijk 

het thema van onze projectweken.  

Groep 1/2 werkt vanaf 2 maart over ridders 

en kastelen.  

Groep 3/4 over dino’s en de oertijd.  

Groep 5 over de Grieken en Romeinen. 

Groep 6 over de Middeleeuwen.  

Groep 7 over de Gouden Eeuw en groep 8 

over de Moderne geschiedenis. 

Op woensdag 25 maart is de 

projectafsluiting waarbij u als ouders kunt 

zien wat uw kind allemaal heeft geleerd.  

 

Nieuws uit de ouderraad  

De feestdagen liggen inmiddels alweer een 

paar weken achter ons, maar we willen bij 

deze alle ouders nog heel hartelijk bedanken 

voor de hulp bij het versieren van de school 

voor Kerstmis. Mede dankzij jullie zag de 

school er weer heel gezellig uit.  

We hebben ook met veel plezier een drankje 

voor iedereen verzorgd bij het wachten op 

de kinderen bij het kerstdiner.  

 

Het eerste sporttoernooi van dit jaar is ook 

alweer geweest met het 

tafeltennistoernooi. De sportcommissie 

heeft de komende maanden nog een aantal 

leuke toernooien op het programma staan.  

De ouderraad gaat zich de komende 

maanden onder meer bezighouden met de 

projectweek en Pasen. 

 

Staking 30 en 31 januari  

Via MijnSchoolinfo heeft u een brief 

ontvangen over de staking op donderdag 30 

en vrijdag 31 januari die is uitgeroepen door 

de onderwijsvakbonden.  

Het primair- en voortgezet onderwijs staakt 

op 30 en 31 januari voor extra investeringen 

in het onderwijs.  
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Met vriendelijke groeten, 

 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar         
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