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Overzicht december  

4 december 

Sinterklaasviering op school. 

Alle kinderen 12.00 uur vrij 

10 december 

Adviesgesprekken groep 8  

Leerlingen uit groep 8 thuiswerken  

18 december  

Kerstviering en kerstontbijt in de eigen 

groep.   

Alle kinderen 12.00 uur vrij 

21 december t/m  1 januari 

       Kerstvakantie                                             

Sinterklaasviering  

Sinterklaas is in het land en dat zie en voel je ook 

op school. De school is versierd, rommelpiet is 

langs geweest en de collega’s spelen het 

geheime pietenspel. Via lootjes trekken zijn we 

allemaal de geheime piet van een collega die we 

gedurende 2 weken op een leuke en originele 

wijze verrassen. U zult dit vast van uw kind horen 

want er gebeuren grappige en leuke dingen.  

Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas gewoon 

op school. Er is dit jaar alleen geen aankomst op 

het plein vanwege de Coronamaatregelen. Maar 

we maken er in de school een mooi feest van! 

Wij verwachten de kinderen op de normale tijd 

in de klas en uw kind mag deze dag verkleed als 

Sint of Piet op school komen.  

Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.  

We wensen iedereen veel plezier met de 

Sinterklaasviering! 

 

Pietengym bij meester Michael 
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Tekeningen voor de Sint  

Maggie, Olivia, Mila, Benthe en Jamila van 

groep 3b (en Jyro      ) mochten hun tekening 

voor Sinterklaas aan de burgemeester 

overhandigen zodat hij deze aan Sinterklaas kan 

geven. Ze waren heel stoer want ze hebben 

zelfs de pers te woord gestaan.       Het was een 

hele leuke woensdagmiddag.  

 

 

 

 

Adviesgesprekken groep 8  

Op donderdag 10 december vinden de 

adviesgesprekken digitaal plaats.   Ouders en 

kind zijn samen aanwezig bij het gesprek.  

Het advies wordt toegelicht door leerkracht, 

intern begeleider en directie.  

In verband met de huidige maatregelen en het 

feit dat ouders niet in de school mogen, werken 

de kinderen uit groep 8 op donderdag 10 

december thuis. Zij krijgen van de leerkracht een 

programma voor de dag. 

   

Kerstviering groep 1 t/m 8  

Op vrijdagochtend 18 december hebben de 

kinderen een kerstviering en een kerstontbijt in 

de klas. De kerstviering kan dit jaar niet in de 

kerk plaatsvinden, daarom viert elke groep de 

viering in hun eigen lokaal. Ook het kerstdiner 

op donderdagavond kan door de huidige 

coronamaatregelen niet doorgaan. Dit heeft 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws 

 

 

 

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

   pagina - 3 - 

 

 

o.a. te maken met het in het donker brengen en 

ophalen van de kinderen en de 1,5 meter 

afstand houden. In plaats daarvan hebben de 

kinderen op vrijdagochtend een kerstontbijt in 

de eigen klas. Het is de bedoeling dat ieder kind 

thuis zijn eigen ontbijt maakt en dit meeneemt 

naar school. U ontvangt hier nog een apart 

bericht over.  

Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en begint de 

kerstvakantie! 

 

Betalingen OR   

Vandaag krijgt u een factuur met daarbij 

onderstaand bericht.  

 

Om op school extra activiteiten te organiseren, 

kan De Waterlelie niet zonder ouderbijdrage.  

Ook dit schooljaar vragen wij u daarom ons op 

deze manier te helpen, zodat we er als 

ouderraad weer een extra leuke tijd op school 

van kunnen maken.  

 

In het schooljaar 2019-2020 zijn een aantal 

activiteiten niet doorgegaan wegens Covid-19. 

Dit heeft als gevolg dat er gelden over zijn 

gebleven vanuit het schooljaar 2019-2020. Ook 

zullen in het schooljaar 2020-2021 een aantal 

activiteiten niet doorgaan of minder uitgebreid 

gevierd worden.  

Om deze reden heeft de OR aan de 

medezeggenschapsraad voorgesteld om 

eenmalig de ouderbijdrage te verlagen. De 

medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit 

voorstel. 

 

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020-

2021 als volgt: 1e kind: € 50,00, 2e kind, € 30,00 

en het 3e kind: € 20,00.  

 

Ondanks de beperkingen door Covid-19 zijn we 

als ouderraad samen met de leerkrachten op 

school alweer druk in de weer om een goede en 

veilige invulling te geven aan bijvoorbeeld het 

sinterklaasfeest en de Kerst. Ook activiteiten 

later dit schooljaar zullen we op een goede en 

veilige manier organiseren voor de leerkrachten 

en leerlingen van De Waterlelie. 

 

Indien u vragen heeft over het betalen van de 

ouderbijdrage of het volledige 

begrotingsoverzicht wilt ontvangen, kunt u 

contact opnemen met de financiële commissie 

van de ouderraad via orwaterlelie@gmail.com.  

 

Bedankt namens de ouderraad!  

 

Maaike Mantel (voorzitter OR CBS De 

Waterlelie)  

Lisette Zervaas (financiële commissie OR CBS De 

Waterlelie) 
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 Blink  

In het vorige Waterlelienieuws hebben we u 

geïnformeerd over de nieuwe methode voor de 

zaakvakken. Wij zijn ons aan het oriënteren en  

tussen de herfst en de kerstvakantie proberen 

de groepen 3 tot en met 8 de methode Blink uit.  

Sinds de herfstvakantie werken we voor 

wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink 

Wereld. Deze methode is gebaseerd op 

onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend 

leren. De 21e eeuwse vaardigheden, zoals 

samenwerken, kritisch denken en 

informatievaardigheden, komen uitgebreid aan 

bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen 

nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze 

vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. 

Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de 

leerstof meer betekenis en onthouden ze het 

beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis 

mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze in 

het voortgezet onderwijs en in hun latere leven 

nodig gaan hebben. 

  

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8 

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote 

thema’s over de wereld, waarin de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek 

en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In 

deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan 

kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om 

zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. 

Na een gezamenlijke introductie van het thema, 

volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin 

zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. 

Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en 

vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen 

onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of 

in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar 

een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld 

een informatiemarkt over aardse extremen, 

een experimenteel gerecht of een 

partijprogramma. In de eindpresentatie leren 

de kinderen ook van wat hun klasgenoten 

hebben uitgezocht. 

De thema’s bieden veel aanknopingspunten 

voor interessante gesprekken thuis. Mocht je 

leuke voorwerpen hebben die aansluiten bij 

een thema, neem ze dan vooral mee naar 

school! 

   

  Anouk als  Johannes Vermeer                            
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De groepen 7 hebben veel geleerd over 

wereldsterren uit de geschiedenis  en hebben 

zichzelf als geschiedenis figuur aangekleed.  

    

     

Luna als Aletta Jacobs   

 

Demi als Rembrandt van Rijn 

 

 

        

 

 Alexandra als Johannes Vermeer    

 

Tot aan de kerstvakantie werken de kinderen 

verder aan het thema waar zij nu mee bezig zijn 

in de klas. Binnenkort evalueren we het gebruik 

van deze nieuwe methode en beslissen we of en 

hoe we verder willen gaan met Blink:  

• Past de methode bij onze  visie? 

• Kunnen de groepen samenwerken? 

Zoals in de groepen ½ ook de lessen 

samen worden voorbereid en verdeeld. 

• Het huiswerk is anders, hoe gaan we om 

met cijfers en toetsen?  

• Het onderdeel topografie zit in deze 

methode, hoe zetten we dit in?  

 

De verhalen van de kinderen en leerkrachten zijn 

tot nu toe enthousiast.  

 

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws 

 

 

 

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

   pagina - 6 - 

 

 

Dubbel parkeren  

We hebben de wijkagent gevraagd om te 

handhaven bij het dubbel parkeren en 

ongeoorloofd stoppen bij de zebra door 

sommige ouders.  

 

Ooievaarspas/schoolspullenpas  

Ouders die een Ooievaarspas hebben, verzoek ik 

deze bij de administratie op school te laten 

scannen. (U kunt de pas bij de deur afgeven. Na 

het scannen ontvangt u hem weer terug.) Alleen 

dan hebt u de voordelen van de pas en komt u 

voor korting van de schoolkosten in aanmerking.  

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

 

Margot Vogelaar 
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