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Voorlichtingsavond VO
Overzicht november

Op woensdagavond 11 november is de

16 november

voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs voor

Studiedag, alle leerlingen vrij

ouders en kinderen van de groepen 8.

9 t/m 20 november

In verband met de huidige maatregelen rondom

CITO toetsen groep 8
11 november
Online Voorlichtingsavond ouders en leerlingen

het Coronavirus zal de avond niet op school
plaats vinden en wordt de informatie via
Microsoft Teams gegeven. U ontvangt hier
binnenkort meer informatie over.

groep 8

Maatregelen COVID 19

Blink

Thuiswerken is de norm, tenzij het niet anders

Wij zijn ons aan het oriënteren op een nieuwe

kan. Dit betekent dat de leerkrachten na de

methode voor de zaakvakken. Tussen de herfst-

lessen z.s.m. naar huis gaan. Daar werken zij

en de kerstvakantie gaan de groepen 3 tot en

verder aan hun schooltaken of vergaderen zij

met 8 de methode Blink uitproberen. Blink

met elkaar via Teams. De leerkrachten zijn altijd

ontwikkelt lesmateriaal dat leerlingen uitdaagt

bereikbaar via MijnSchoolinfo, daar kunt u ook

om hun talenten te ontwikkelen en de wereld

vragen om een telefonische afspraak.

te ontdekken. Lesmateriaal dat nieuwsgierig
maakt en leerlingen zoveel mogelijk zelf op

Alle contacten met ouders verlopen op dit
moment telefonisch of digitaal.

onderzoek uit laat gaan. Want je onthoudt iets
beter als je het zelf ontdekt. De vakken

Externen mogen zo min mogelijk in het

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en

schoolgebouw komen. Dit geldt niet voor

techniek worden hierin geïntegreerd.

onderwijsondersteunend personeel.

De kinderen werken aan een thema waarin

De overblijfkrachten mogen wel in school.

verschillende vakken aan bod komen.
De groepen 3/4 werken aan het thema gezellige

De basisregel blijft dat de 1,5 meter maatregel

tradities, de groepen 5/6 gaan aan de slag met

van kracht is. We vragen u daarom nogmaals of

het thema aardse extremen en de groepen 7/8

u alleen naar school komt om uw kind te

met het thema filmsterren.

brengen of te halen!

Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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Dag van de leraar

daarbij hun auto dubbel of langs de stoeprand

Op de dag van de leraar heeft het bestuur, de

stilzetten. Hierdoor ontstaan gevaarlijke

directie en de ouderraad de leerkrachten in het
zonnetje gezet. Zij hebben dit zeer
gewaardeerd.

situaties. Een veilige verkeerssituatie is in het
belang van ons allemaal.
We verzoeken u om uw auto te parkeren en
daarbij ook gebruik te maken van de straten die
net even achter de school liggen.

VakantiepasClub
De blaadjes vallen van de bomen en de
kastanjes liggen voor het oprapen. Tijd voor de
herfstvakantie! Dat betekent een nieuw pakket
activiteiten van de Vakantiepas Club mét
Vakantiepas Korting.
Ontdek, maak en beleef deze herfstvakantie de
mooiste verhalen in het Kinderboekenmuseum.
Wat dacht je van schatgraven met Beertje of

Sint

vissen met Rat? Maak een echte Haagse

U ontvangt na de herfstvakantie een apart

herfstvaart of duik in de virtuele wereld bij

bericht via MijnSchoolinfo over het schoen

Amaze VR! Bekijk deze en alle andere

zetten en het Sinterklaasfeest op de Waterlelie.

activiteiten op www.vakantiepas.nl.

Ouderbijdrage
Na de herfstvakantie krijgt u een betaalverzoek

Fijne vakantie!
Team CBS De Waterlelie

om de ouderbijdrage te betalen.

Verkeersveiligheid
Het is ons opgevallen dat er ouders hun kind
’s ochtends afzetten aan de Westergosingel en
Bekijk ook regelmatig onze website voor de allerlaatste nieuwsberichten www.cbsdewaterlelie.nl
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