Waterlelienieuws

21 februari 2020

horen en zien de kinderen na de vakantie
meer over.

Overzicht maart

Op woensdag 25 maart wordt u van harte

2 maart

uitgenodigd om het resultaat van de

Start project

projectweek te bewonderen tijdens de

25 maart

projectmiddag/avond. Meer informatie over

Projectavond voor ouders en kinderen

deze avond volgt.

Gezonde school
Project 2020

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met de

Na de voorjaarsvakantie starten we met het

eerste stappen naar een gezonde school. Ons

project. Dit jaar werken de kinderen 4 weken

doel is als school bij te dragen aan een

lang over het thema geschiedenis. Wij zijn op

gezonde ontwikkeling van kinderen.

zoek naar een nieuwe methode

Onze eerste stap: het meegeven van een

Wereldoriëntatie en combineren de

gezonde pauzehap hebben wij geëvalueerd.

projectweek met het uitproberen van een

In het kort hebben wij geconcludeerd dat er

proefproject van de methode Alles in één

veel meer water wordt gedronken en dat er

https://www.alles-in-1.org/ . Deze methode

door heel veel kinderen structureel groente en

is voor de groepen 4 t/m 8. Tijdens het project

fruit wordt gegeten.

werken alle groepen aan een deelthema van

Wij gaan verder met het stimuleren van

het thema geschiedenis.

gezond gedrag en zullen ook onze regels en
aanbevelingen delen in de schoolgids en bij

o

Groep1/2: Ridders en Kastelen

o

Groep 3/4: De Oertijd

o

Groep 5: Prehistorie, Grieken en

aanmelding.
We houden u op de hoogte.

Romeinen
o

Groep 6: De Middeleeuwen

o

Groep 7: De gouden eeuw

o

Groep 8: Moderne Geschiedenis

3-6-9-12
Met betrekking tot het te laat komen van
leerlingen hanteert de Waterlelie de regels die

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een

de gemeente den Haag al vanaf 2012 stelt.

tijdmachine in de hal bij de trap staat. Daar

Hierbij een toelichting op de regeling.

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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3: Bij drie keer te laat komen op school: De

wordt de stand van zaken aan het eind van de

administratie stuurt de ouders (in cc. aan de

week vermeld. De inhoud van de brief is dus

leerkracht en de directie) een mail met de

afhankelijk van het aantal keren dat uw kind

melding dat de leerling drie keer te laat is

te laat is geweest.

gekomen.
6: Bij zes keer te laat komen op school: De

Vakantieregeling 2020-2021

directie stuurt ouders (in cc. aan de
leerkracht) een mail waarin wordt
gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat
is gekomen. In deze mail wordt aan ouders
duidelijk gemaakt dat er bij 9x een melding bij
de afdeling Leerplicht gedaan zal worden.
9: Bij negen keer te laat komen op school:
School doet een melding bij de afdeling
Leerplicht. De ouders worden schriftelijk op de
hoogte gesteld over deze melding en het
aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar
stuurt de ouders een waarschuwingsbrief.
Indien het gezin recentelijk bekend is met
verzuim bij de afdeling leerplicht, worden de
ouders door de leerplichtambtenaar

Prinsjesdag

Di 15-09-2020

Herfstvakantie

Ma 19-10-2020 t/m
Vr 23-10-2020
Kerstvakantie
Ma 21-12-2020 t/m
Vr 01-01-2021
Voorjaarsvakantie Ma 22-02-2021 t/m
Vr 26-02-2021
Goede Vrijdag en Vr 02-04-2021 t/m
Pasen
Ma 05-04-2021
Meivakantie
Ma 26-04-2021 t/m
Vr 07-05-2021
Hemelvaart
Do 13-05-2021 en
Vr 14-05-2021
Pinksteren
Ma 24-05-2021
Zomervakantie

Ma 19-07-2021 t/m
Vr 27-08-2021

uitgenodigd voor een gesprek.
12: Leerling blijft te laat komen: De school

De studiedagen en vrije middagen worden in

doet nogmaals een melding bij de afdeling

juni bekend gemaakt.

Leerplicht. De ouders die eerder een
waarschuwingsbrief hebben gekregen,

Nieuws uit de ouderraad

worden alsnog door de leerplichtambtenaar

Als ouderraad hebben we onze activiteiten

uitgenodigd voor een gesprek.

geëvalueerd na de drukke maand
december. We waren erg blij met de hulp

NB: Op maandag na de week die is geweest
worden de absentielijsten verwerkt en

die we hebben gekregen bij het versieren

worden de brieven verzonden. In de brief
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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van de school voor Sinterklaas en

veranderd. Als je dat dan achter elkaar zet,

Kerstmis.

ziet dat er uit als een vloeiende beweging.
Buurman&Buurman, Wallace & Gromit, Pingu

Helaas hebben we moeten concluderen
dat het steeds lastiger wordt om hulp van
ouders te krijgen. Vanuit de ouderraad

en The Nightmare before Christmas zijn
enkele voorbeelden van bekende stopmotionfilms. Op youTube staan ook heel
grappige Lego-stopmotion voorbeelden.

wordt veel gedaan om de schooltijd van
de kinderen zo leuk mogelijk te maken en

Dit kan vrij eenvoudig worden gemaakt met

bijvoorbeeld voor de ouders bij diverse

de juiste apps. De app die wij gebruiken heet

activiteiten een drankje te verzorgen. We

Stop Motion Studio. Er is een betaalde en een

hebben daar ook hulp en steun bij nodig

gratis versie en is beschikbaar op zowel iOs als

van vaders en moeders die niet in de
ouderraad zitten.

Android apparaten. Op verzoek van veel
kinderen dus hierbij de naam van deze app,
zodat ze thuis ook aan de slag kunnen. Een
alternatief is iMotion voor Apple apparaten.

We kunnen en willen natuurlijk niemand
iets verplichten en we snappen ook dat

De lessen stop motion zijn nog tot aan de

veel mensen het druk hebben met werk

voorjaarsvakantie. Er zijn al diverse

en de kids. Dat geldt ook voor ons in de

meesterstukken gemaakt. Ontzettend leuk dus

ouderraad. Bij deze een oproep voor meer

om dat thuis ook nog eens te proberen.

hulp bij activiteiten.

Meester Theo

Veel dank alvast namens de leden van de
ouderraad

Technieklessen
Met vriendelijke groeten,
Na de vakantie zijn we weer vrolijk verder

namens het team van CBS De Waterlelie,

gegaan met Wetenschap &Techniek. Dit keer

Margot Vogelaar

zijn we begonnen met Stop Motion. Dat is een
manier van film maken waarbij je steeds een
foto maakt waarin iets een klein beetje is
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