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Protocol  

Het huidige protocol blijft van kracht tot de 

zomervakantie. De aangepaste maatregelen 

naar aanleiding van het vernieuwde protocol 

staan in een aparte brief in de bijlage en gaan na 

de zomervakantie in. De wijzigingen hebben te 

maken met de versoepelingen maar de 1,5 

meter afstand blijft van kracht.  

 

Vakantie en studiedagen 20-21  

 

Vakantieregeling 2020-2021 

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 

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 

 

 

 

 

Studiedagen 2020-2021 

Maandag 14 september 2020  

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 

Maandag 16 november 2020 

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 

Vrijdag 4 december 2020 (sintviering) 

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Vrijdag 18 december 2020 (middag voor 

kerstvakantie) 

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Vrijdag 29 januari 2021 

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij  

Maandag 1 februari 2021 

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 

Vrijdag 19 februari 2021 (middag voor de 

voorjaarsvakantie) 

Alle leerlingen om 12.00 vrij 

Vrijdag 11 juni 2021 

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 

Maandag 14 juni 2021 

Studiedag: alle leerlingen hele dag vrij 

Vrijdag 16 juli 2021 (middag voor zomervakantie) 

Zomervakantie start: alle leerlingen 12.00 uur vrij 

 

 

Overblijf  

De betaling van de overblijf van het afgelopen 

jaar wordt verrekend. Dit i.v.m. de corona-crisis 

waardoor de kinderen een aantal weken niet 

naar school zijn geweest. Hierover krijgt u na de 

vakantie een bericht. Wilt u als het 

overblijfcontract voor uw kind voor volgend 

schooljaar wijzigt een bericht naar de 

administratie sturen? 
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Schoolmelk  

Per schooljaar 2020/2021 zal de invulling van 

Campina Schoolmelk gaan veranderen. 

Campina biedt enkel nog de mogelijkheid de 

hele school van melk te voorzien wat zal 

worden aangeboden in grote pakken waarbij 

bekertjes geschonken moeten worden.  

Dit heeft ertoe geleid dat wij geen schoolmelk 

meer gaan aanbieden.   

 

De overgang van groep 2 naar 3  

Aan het einde van de kleutertijd volgt de 

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de 

kinderen (en de ouders) een spannende stap!  

Op de Waterlelie hebben we 5 kleutergroepen. 

Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 

samen. Dat betekent dat er een groep verdeeld  

moet worden. Bij het samenstellen van de 

groepen 3 proberen we een zo evenwichtig 

mogelijke verdeling te maken qua:  

 

o Aantal kinderen  

o Aantal jongens en meisjes  

o Niveau  

o Aantal zorgleerlingen  

o Vriendjes / vriendinnetjes  

o Gedragsproblematiek  

 

Ouders van de groepen 2  worden over de 

verdeling geïnformeerd in een apart bericht. 

We kunnen geen veranderingen meer 

aanbrengen in de samenstelling van de 

groepen. 

 

Lelie  

Volgend schooljaar zullen de groepen 6 weer in 

het hoofdgebouw zitten en gaan de groepen 3 

naar onze dislocatie de Lelie. We kiezen hiervoor 

om de volgende redenen: 

 

1. De groepen 3 hebben veel ruimte nodig. 

Het bewegend en spelend leren zijn in 

groep 3 dagelijks terugkerende activiteiten. 

Daarnaast is er in de groepen 3 veel 

materiaal nodig en aanwezig. Op de 

Waterlelie kan dat niet allemaal in de klas 

bewaard worden. Op de Lelie zijn lokalen 

van 74 m2 . Op de Waterlelie is dat 50 m2 .   

2. De kinderen van de groepen 3 kunnen niet 

zelfstandig naar de Waterlelie. Het buiten 

spelen en overblijven zullen we daarom op 

de Lelie organiseren. Dat maakt het voor 

ons veilig en overzichtelijk. Kinderen van 

groep 6 en 8 konden niet op het kleine plein 

van de Lelie spelen. Daarvoor zijn ze te 

groot en is er te weinig uitdaging. We 

hebben de kinderen zelfstandigheid en 

vrijheid gegeven maar dat maakt dat we er 

ook minder controle over hadden tussen de 

2 gebouwen. De ouders van de 

desbetreffende groepen hebben hier een 

aparte brief over ontvangen.  
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Groepsindeling volgend schooljaar  

De groepsverdeling voor de groepen 1-2  

1-2a Juf Petra (ma-di)   

 Juf Elisabeth (wo-do-vrij) 

1-2b Juf Carmen  

1-2c Juf Evelien (ma-di-wo)   

Juf Mariëlle (do-vrij) 

1-2d Juf Marlinda  

1-2e Juf Karen (ma-di-wo)   

 Juf Naomi (do-vrij) 

 

De verdeling van de kleuters over de groepen 

1/2 voor het schooljaar 2020-2021 krijgen de 

ouders in een apart bericht. In dit overzicht staan 

ook de nieuwe kinderen die tot en met 

december op school komen. 

 

Groepen 3  

 

De groepsverdeling voor de groepen 3 is als 

volgt: 

3a Juf Ans (ma-di-do-vrij) 

Juf Henny (wo) 

3b Juf Esther (ma-di-wo)   

Juf Saskia (ma-do-vrij) 

 

Groepen 4   

Juf Esmee is vlak voor de zomervakantie op de 

Waterlelie begonnen in verschillende groepen. 

De kinderen van groep 4b hebben al met haar 

kennisgemaakt. 

 

De groepsverdeling voor de groepen 4 is als 

volgt:  

4a  Juf Annelies (ma) 

 Juf Mirjam (di-wo-do-vr) 

4b  Juf Iris   (ma-di-wo)    

Juf Esmee (wo-do-vrij) 

 

Groepen 5   

Juf Demi is een nieuwe juf op de Waterlelie. Zij 

heeft in november 2019 de PABO gehaald en 

tot de zomervakantie op een andere school in 

Den Haag gewerkt.  

 

De groepsverdeling voor de groepen 5 is als  

volgt:  

5a  Juf Demi  

5b  Juf Nelleke (ma-di-wo)   

Juf Ellen (wo-do-vrij) 

 

Groepen 6  

In groep 6b staan 3 leerkrachten. Dit heeft te 

maken met de schoolleidersopleiding die 

meester Marc gaat volgen. Op de donderdag 

wordt hij vervangen door meester Remy. De 3 

leerkrachten voor groep 6b zijn ervaren en 

kennen de school en elkaar goed.  
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De groepsverdeling voor de groepen 6 is als 

volgt: 

6a Meester Theo I 

 Juf Petra (28x op woensdag) 

6b Juf Nienke (ma-di-wo)   

Meester Remy (do) 

Meester Marc (vrij) 

 

Groepen 7  

 

De groepsverdeling voor de groepen 7 is als 

volgt: 

 

7a Juf Leonie P (ma-do-vrij) 

 Meester Marc (di-wo) 

7b Juf Annemieke (ma-di) 

Juf Karlijn (wo-do-vrij) 

 

Groepen 8  

 

De groepsverdeling voor de groepen 8 is als 

volgt: 

8a  Meester Remy (ma-di) 

Juf Annemarie (wo-do-vrij) 

8b Meester Rick  

 

 

Gymnastieklessen  

Meester Michael zal op maandag weer gym gaan 

geven in het speellokaal aan halve  groepen 3 

t/m 6. Op dinsdag geeft hij les aan de groepen 

1/2.  

Op de woensdag, donderdag en vrijdag geeft hij 

gymles in sporthal Hoge Veld aan de groepen 3 

t/m 8. 

U wordt in het eerste Waterlelienieuws van het  

nieuwe schooljaar nader over de 

gymnastieklessen en het gymrooster 

geïnformeerd. 

 

Margot Vogelaar is de directeur van de school. 

Leonie van Rooijen werkt als adjunct directeur 

en Monique Schoon is administratief 

medewerkster op De Waterlelie. Merel 

Stoevelaar zal volgend schooljaar 2 dagen als 

trainee met de directie meelopen.  

Onze Intern begeleiders (IB-ers) zijn voor groep 

1 t/m 4 Clementine van Vonderen en voor groep 

5 t/m 8 Christa Drogt.  

Juf Sandra is onze remedial teacher. Zij geeft 

kinderen die in de toeleiding naar dyslexie zitten 

of kinderen met een arrangement individuele 

begeleiding. 

Juf Annemieke is onze gedragsspecialist. 

 

Meester Theo S geeft op maandag en dinsdag de 

lessen wetenschap en technologie. Daarnaast is 

hij onze ICT-er. Juf Judith geeft op de dinsdag 

muzieklessen aan gr 1 t/m 8 
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Juf Marieke geeft op donderdag les aan de 

Linkgroepen en juf Gwendolyn op maandag en 

dinsdag Engels aan de groepen 5 t/m 8.    

     

De lokaalverdeling vindt u in de bijlage. 

 

vriendelijke groet, 

Team CBS De Waterlelie 
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