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2. Groep 1/2 wordt buiten overgedragen
aan de ouder: 11.45 uur en 14.50 uur
Op woensdag om 12.15 uur.

Overzicht

3. Groep 3 (de Lelie) wordt buiten

22 t/m 26 februari

overgedragen aan de ouder: 11.45-

Voorjaarsvakantie

12.00 uur en 15.00-15.15 uur.

3 maart t/m 19 maart

Op woensdag 12.15- 12.30 uur

Vervolg CITO toetsen

4. Groep 4 gaat om 11.45 uur en 15.00
uur uit. Op woensdag om 12.15 uur.

Social Schools
Op dit moment heeft 47% van de ouders zich
aangemeld bij Social Schools. Het is belangrijk
dat u zich allemaal voor 1 maart heeft
aangemeld. U ontvangt anders geen berichten
meer van school. Kijk ook in uw Spambox voor
de aanmeldingsmail.

5. Groep 5 t/m 8 gaat om 12.00 uur en
15.00 uur uit. Woensdag om 12.30 uur.
De leerkracht brengt de kinderen naar het
plein.
De kinderen gaan zelf naar huis of naar hun
ouder die buiten het plein staat: bij de
grasheuvels of bij de Westergosingel.

Van de kinderen van groep 7 en 8 verwachten

Hele groepen naar school

wij dat zij zelf naar school komen. Kinderen

Wij zijn blij dat de kinderen na de

worden door max. 1 ouder gehaald en

voorjaarsvakantie weer 5 dagen naar school

gebracht. Ouders mogen hun fiets niet

komen. De lessen worden weer volledig

meenemen op het Laantje van Salland en we

opgestart en naast de kernvakken staan ook de

vragen iedereen zoveel mogelijk lopend naar

andere vakken weer op het rooster.

school te komen.

We zullen voorzichtig moeten blijven en de

Het dubbel parkeren wordt als erg storend

maatregelen blijven van kracht.

ervaren en is bovendien gevaarlijk. Wij
verzoeken u verderop in de parkeerhavens te

Tijden halen en brengen

parkeren.

1. Alle kinderen komen tussen 8.10 en
8.30 uur naar school op de Waterlelie

Overblijf

en de Lelie.

Vanaf 1 maart wordt de overblijf weer zoals het
was. Ouders gaan vanaf 1 maart weer betalen
voor de dagen dat zij gebruik willen maken van
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de overblijf. Tussen kerst en de
voorjaarsvakantie wordt verrekend met
volgend schooljaar.
Heeft u een overblijfcontract tot de zomer en
wilt u daar omdat u thuiswerkt geen gebruik
van maken, dan kunt u dit doorgeven aan juf

Gym
Op dit moment is nog niet bij ons bekend of we
na de vakantie gebruik kunnen maken van
sporthal Hoge Veld. Zodra we groen licht hebben
starten de gymlessen in de sporthal volgens het
bekende rooster.

Monique.

Communicatie
De huidige tijd waarin we zitten is voor
iedereen nog steeds onvoorspelbaar en heeft
veel impact. We proberen alle regels elke keer
te vertalen naar een werkbaar geheel voor
iedereen. Veel gebeurt onder tijdsdruk. We
proberen de communicatie naar alle partijen
duidelijk en doordacht te doen.
Vanaf 1 maart communiceren wij via Social

Beslisboom
Voor leerlingen met symptomen zoals een
verkoudheid, hoesten of koorts geldt dat zij
thuis moeten blijven (zie bladzijde 3). U kunt uw
kind via de GGD laten testen. Dit geldt ook voor
ons personeel. Wanneer een leerkracht milde
klachten heeft en/of getest moet worden, zal
de groep afstandsonderwijs krijgen. U wordt
hier dan zo snel als mogelijk over geïnformeerd.

Schools. Hiervoor heeft u inmiddels een
uitnodiging gekregen via de mail.

Medialab
Gelukkig hebben wij ondanks de Coronacrisis

CITO

onze ontwikkelplannen niet in de ijskast hoeven

De Cito-toets rekenen is deze week afgenomen

zetten. We zijn druk bezig met de ontwikkeling

en na de voorjaarsvakantie zullen de

van een Medialab in de school. Ook de nieuwe

leerkrachten ook de andere Cito-toetsen

methode voor wereldoriëntatie BLINK wordt na

afnemen. De toetsen geven ons een beeld van

de voorjaarsvakantie met een nieuw thema

hoe de kinderen ervoor staan en waar de

voortgezet. Daarnaast oriënteren we ons op

eventuele hiaten zitten. De toetsen bieden ons

nieuw meubilair voor de hele school en willen

waardevolle informatie. Met deze informatie

we een nieuw buitenspeelwerktuig. We houden

kunnen we planmatig aan de slag.

u op de hoogte.

U als ouders krijgt een bericht als de CITO
toetsen in Mijnrapportfolio te zien zijn.
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Met vriendelijke groeten,
namens het team van CBS De Waterlelie,

Margot Vogelaar
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