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Start schooljaar  

Vol enthousiasme zijn wij na de vakantie weer 

gestart. De kinderen hebben even moeten 

wennen aan een nieuwe juf of meester in een 

ander lokaal maar inmiddels heeft iedereen zijn 

draai gevonden. 

Nog steeds heeft het Corona virus veel invloed 

op ons dagelijks handelen. Ook op school is de 

invloed groot. We hebben te maken met 

leerkrachten en kinderen die 

verkoudheidsklachten hebben en daarom thuis 

moeten blijven. Leerkrachten mogen pas weer 

naar school als ze de uitslag van de coronatest 

negatief is. Zij zijn daarom vaak enkele dagen 

niet op school.  

Er zijn enkele ouders positief getest en de 

desbetreffende klassen zijn daarvan op de 

hoogte gesteld. We hebben nog geen positief 

geteste medewerkers of kinderen. Maar zoals u 

weet nemen de besmettingen in Den Haag toe, 

en ook in de scholen. Het is van cruciaal belang 

dat we maatregelen strikt naleven. 

We missen het contact met ouders in de school. 

Ook merken we dat ouders de contacten met 

ons missen. Het is ook raar als je helemaal niet 

weet waar en bij wie je kind in de klas zit. We 

begrijpen dat u graag even in de klas van uw 

kind had willen kijken na de vakantie, of 

leesmoeder wil zijn, wil helpen in klas, of een 

praatje maakt op het plein etc. 

Daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat de 

startgesprekken volgende week doorgaan 

middels fysiek contact. U ziet de school, de klas, 

de leerkracht. De leerkracht ziet u. 

We vragen u heel strikt de regels na te leven. Bij 

binnenkomst staat een tafeltje met handgel. 

Daarmee maakt u uw handen schoon. U komt 

op tijd, dus niet te vroeg. Bij de klas staan 

stoelen waar u op gaat zitten wanneer u nog 

even moet wachten. De leerkrachten 

desinfecteren na elk gesprek de tafel en de 

stoelen waar de ouders hebben gezeten. Heeft 

u klachten komt u dan niet!! De leerkracht 

maakt dan een nieuwe afspraak via Microsoft 

Teams. Als we ons allemaal aan de regels 

houden kunnen we volgende week de 

gesprekken veilig voeren op 1,5 meter afstand!  

Over het halen en het brengen van de kinderen 

zijn wij over het algemeen tevreden. Er vallen 

ons een paar dingen op: 

• Er zijn ouders die nog steeds hun fiets 

meenemen op het Laantje van Salland. 

Dat helpt niet mee om ruimte te 

creëren op het niet zo brede pad. We 

vragen u uw fiets buiten de looproute 

neer te zetten. 

• Bij het ophalen zijn er ouders die te 

lang blijven staan. Als de leerkracht uw 
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kind heeft overgedragen vragen we u 

gelijk naar huis te gaan. De 5 

kleutergroepen zijn nu verdeeld over 3 

hekken i.p.v. 2. Dit moet ervoor zorgen 

dat iedereen genoeg afstand kan 

houden. Tien minuten later gaat groep 

4 t/m 8 uit. Er zouden dan geen ouders 

bij de hekken meer moeten staan 

omdat wij u gevraagd hebben op het 

grote plein of aan de Westergosingel te 

wachten.  

Het gaat om uw eigen veiligheid en die van de 

andere ouders. 

We zien ook heel veel goed gaan. Kinderen 

komen allemaal gespreid en heel rustig naar 

binnen. De leerkracht heeft dan alle aandacht 

voor het kind en kan direct om half 9 beginnen 

met de lessen.  

We zijn blij dat de kinderen van groep 3 t/m 8 

weer tot 15.00 uur les hebben. Er ging vorig jaar 

veel onderwijstijd verloren met het gespreid 

naar buiten gaan. 

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat 

onderwijsgevenden in het basisonderwijs, 

speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal 

onderwijs en voortgezet onderwijs voorrang 

krijgen bij het testen op het coronavirus bij de 

GGD-teststraten. Het streven is dat het 

testproces voor onderwijsgevenden voortaan 

maximaal één dag in beslag neemt. 

Leerkrachten zijn nu soms 4 dagen uit de 

roulatie omdat ze wachten op de uitslag en pas 

laat voor een test terecht konden. Tot nu 

konden we het in de meeste gevallen nog 

opvangen maar er is al een klas die 3 dagen 

thuis heeft moeten zitten in afwachting van de 

testuitslag van de juf. Wij mogen namelijk de 

leerkracht alleen vervangen met personeel wat 

die dag al werkt en geen klas heeft of de klas 

verdelen. Dit lukt ons alleen als er niet meer 

dan 1 of 2 collega’s afwezig zijn i.v.m. een 

coronatest. 

Wij zullen kinderen die thuis zitten i.v.m. 

verkoudheidsklachten thuiswerk geven. Dat is 

nog niet in alle gevallen gebeurd na de 

vakantie. 

Wanneer een klas onverhoopt thuis moet 

blijven omdat de leerkracht thuis is in 

afwachting van de testuitslag dan zal er 

thuisonderwijs verzorgd worden. Wat dat 

precies inhoudt daar komen we binnenkort 

uitgebreider op terug. Wanneer een leerkracht 

heel ziek is, zal hij geen thuisonderwijs kunnen 

geven. We zullen dan wel zorgen dat de 

leerlingen schoolwerk kunnen doen.  

Verder hebben wij de maximale subsidie 

aangevraagd bij de overheid om extra gelden te 
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kunnen gaan inzetten om inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's voor de leerlingen 

te gaan organiseren die tijdens het 

thuisonderwijs achterstanden hebben 

opgelopen. In het najaar horen wij of deze 

subsidie toegekend wordt. 

Tot slot willen we uw begrip vragen. Wij 

moeten constant anticiperen in een situatie die 

steeds voor iedereen nieuw is. Wat we vandaag 

schrijven kan vanavond na de persconferentie 

alweer anders zijn.  

We doen allemaal ons best om deze moeilijke 

periode gezond en goed door te komen.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan 

kunt u altijd naar school bellen en vragen naar 

iemand van de directie.  

 

Trainee  

Beste ouders van de Waterlelie, 

  

Misschien hebben jullie mij op donderdag en 

vrijdag al eens bij de kleuteringang zien staan. 

Vanaf dit schooljaar loop ik het schoolleiders-

traineeship op De Waterlelie, bij Margot 

Vogelaar. 

Daarnaast werk ik 

nog op een 

andere school in 

Den Haag als 

intern begeleider 

met adjunct-

taken. Ik vind het 

ontzettend leuk 

om met het enthousiaste en betrokken team 

van De Waterlelie te kunnen samenwerken! 

  

Hartelijke groet, 

Merel Stoevelaar 

 

SMW  

Ik ben Saskia Knippenberg, 

de schoolmaatschappelijk 

werker op school. Ouders 

kunnen bij mij terecht met 

allerlei vragen rondom de 

gezinssituatie. Kinderen 

kunnen zelf ook bij mij terecht wanneer zij 

ergens mee zitten. Ik denk graag mee over 

oplossingen, kan zelf kortdurende hulp op 

school bieden of ik kan doorverwijzen naar 

andere activiteiten en/of hulp buiten school.  

De gesprekken zijn vertrouwelijk, maar de 

school is er wel altijd van op de hoogte dat we 
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contact hebben. Ik ben meestal op maandagen 

tot 14.00 uur op school te vinden, maar soms 

ook wat later op maandag of op een andere 

dag. Wanneer kinderen bij mij komen, dan 

wordt dit altijd met de ouders besproken. Via 

de leerkracht of de intern begeleiders kunt u 

vragen om met mij in contact te komen. 

Daarnaast kunt u mij gerust mailen, bellen of 

aanspreken op school. Ik help u graag! 

Vriendelijke groet, Saskia Knippenberg SMW+ 

Xtraplus , 06-39437769, s.knippenberg@smw-

basisschool.nl” 

 

Kinderboekenweek  

Het thema van dit jaar is: ‘En toen’. 

Op woensdag 30 september starten alle 

leerkrachten in de klas met de 

Kinderboekenweek. Er zal tijdens de 

Kinderboekenweek worden voorgelezen door 

oudere kinderen aan jongere kinderen, 

leerkrachten zullen in andere klassen gaan 

voorlezen, kinderen zullen heel veel bezig zijn 

met letters en lezen en dat allemaal rondom het 

thema “En toen”. De materialen worden 

binnenkort door Paagman geleverd. Helaas zal 

er dit schooljaar i.v.m. Corona geen 

Kinderboekenruilmarkt en boekenverkoop 

Kinderboekenwinkel zijn. 

 

 

 

Overblijfbetaling  

Juf Monique heeft bijna voor alle gezinnen 

berekend wat de overblijfkosten na verrekening 

met vorig schooljaar worden.  

Binnenkort krijgt u daarover bericht. Daarna 

kunt u via de link van Wiscollect betalen.  

 

Ouderbijdrage  

De Penningmeester van de Ouderraad heeft aan 

de MR de nieuwe begroting voorgelegd. U krijgt 

binnenkort een verzoek om te betalen.  

Ooievaarspas  

Ouders die een ooievaarspas hebben, worden 

verzocht deze bij de administratie op school te 

laten scannen. Alleen dan heeft u de voordelen 

van de pas en komt u voor korting van de 

schoolkosten in aanmerking. De Ooievaarspas 

biedt korting op allerlei activiteiten op de 

gebieden van 

sport, cultuur, contributie, lidmaatschap en 

entreegelden. De 

Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, 

Rijswijk en Leidschendam- 

Voorburg met een laag inkomen. Leerlingen met 

een Ooievaarspas kunnen 

via de gemeente een schoolspullenpas 

aanvragen om spullen voor het 

schooljaar te kopen. Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met 

de Stichting Leergeld. 
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Met vriendelijke groeten,  

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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