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Overzicht mei  

26 april t/m 7 mei  

Meivakantie 

10  mei 

Waterlelie bestaat 10 jaar  

12 mei 

Lustrumfeest > leuke activiteiten op school 

13 mei 

Hemelvaartsdag  

14 mei 

Vrije dag na Hemelvaart 

24 mei 

2de Pinksterdag, kinderen vrij  

 

Koningsdag  

Vandaag mochten alle kinderen in het oranje 

gekleed naar school komen. 

Wij zijn de dag  gestart met een Oranje-quiz met 

de hele school.  

De kinderen van groep 1/2 hebben een 

workshop Zumba Kids gevolgd en de groepen 

3/4 Latin Percussie. 

Voor de kinderen uit de groepen 5/6 was er een 

workshop Streetbeats en voor groep 7/8 Rap.   

Ook mochten alle kinderen poffertjes halen bij 

de Poffertjeskraam.  

Het was een gezellige en feestelijke dag!  

 

 

 

 

 

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Lustrum  

Op 10 mei bestaat De Waterlelie 10 jaar.  Dit 

wilden wij op woensdag 12 mei vieren met een 

groot feest. Helaas is dit door de maatregelen 

waaraan we ons moeten houden (nog) niet 

mogelijk. We verplaatsen dit feest naar een later  

moment wanneer er weer meer kan.  

Op woensdag 12 mei zullen we wel aandacht 

besteden aan deze bijzondere dag. Dit zal 

worden gevierd in de eigen klas. Ook wordt er 

voor iets lekkers gezorgd door de ouderraad.  

 

Overblijf  

Omdat wij tijdens de lockdown van 

januari/februari gesloten waren, krijgt u een 

deel van de overblijfbijdrage retour. 

Het gaat om 7 weken. 

-Heeft uw kind een contract van 4 dagen dan 

krijgt u 42,- retour. 

-Heeft uw kind een contract van 3 dagen dan 

krijgt u 31,50 retour. 

-Heeft uw kind een contract van 2 dagen dan 

krijgt u 21,- retour. 

-Heeft uw kind een contract van 1 dag dan krijgt 

u 10,50,- retour. 

Wij retourneren dit bedrag als de 

overblijffactuur in zijn geheel betaald is. Het 

wordt teruggestort via Mollie.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 

opnemen met de administratie. 

 

Nationaal Programma Onderwijs  

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft het 

demissionaire kabinet het Nationaal Programma 

Onderwijs in het leven geroepen. Het 

programma is bedoeld om 

onderwijsvertragingen in te lopen en moet 

leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben 

door schoolsluitingen en corona. In totaal komt 

8,5 miljard euro vrij.   

Op dit moment brengen alle scholen via een scan 

in kaart welke problemen en behoeftes er zijn bij 

leerlingen en school. Daarna kunnen wij middels 

een zogenaamd keuzemenu bepalen welke 

maatregelen we nemen en hoe we de subsidie 

daarvoor inzetten.  

We weten op dit moment nog niet hoe dit 

keuzemenu eruit ziet en ook niet hoeveel budget 

er per leerling vrijkomt. De verwachting is dat 

alle scholen voor het einde van het schooljaar 

hun schoolprogramma hebben opgesteld met 

alle maatregelen voor de schooljaren 21/22 en 

22/23. Dit programma moet de MR ook 

goedkeuren.  

Uiteraard houden we u op de hoogte over de 

invulling van het NPO.  

 

VakantiepasClub meivakantie  

Met de VakantiePas kunnen kinderen in de 

schoolvakanties allerlei dingen doen.  

Gratis of met korting.  

In de korte schoolvakanties krijgen de kinderen 

een digitale nieuwsbrief. Daarin staat een link 



naar kortingsbonnen. Deze nieuwsbrief krijgen 

de kinderen als ze lid zijn van de 

VakantiepasClub.  

Een speurtocht, blindproeverij, ezels knuffelen 

of een vaartocht langs een molen en een kasteel: 

voor de leden van de VakantiepasClub is er van 

alles te doen deze meivakantie. 

Het is nog onzeker wat er wel of niet door kan 

gaan. Maar worden er dingen afgelast, dan heeft 

de VakantiepasClub een oplossing: een overzicht 

op de website van allerlei activiteiten om in en 

om het huis te doen. 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het 

dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 

 

Trias  

Tijdens de meivakantie kun je iedere ochtend bij 

Trias terecht voor de leukste (buiten) 

activiteiten. Werk toe naar een toffe video met 

videoclip dance-, musical- of theaterdag. Of ga 

als een echte kunstenaar achter een 

schildersezel schilderen tijdens de Kunstclub. 

Doe je gezellig mee?  

Kies uit: 

• maandag 26 april KUNSTCLUB 6 t/m 12 jaar 

• woensdag 28 april VIDEOCLIP DANCE 8 t/m 15 

jaar 

• donderdag 29 april THEATERDAG RW 6 t/m 12 

jaar 

• vrijdag 30 april THEATERDAG LV 6 t/m 12 jaar 

• maandag 3 mei KUNSTCLUB 6 t/m 12 jaar 

• woensdag 5 mei VIDEOCLIP DANCE 8 t/m 15 

jaar 

• donderdag 6 mei MUSICALDAG RW 6 t/m 12 

jaar 

• vrijdag 7 mei MUSICALDAG LV 6 t/m 12 jaar 

Ga naar www.stichting-trias.nl en meld je direct 

aan. Deelnemers die in het bezit zijn van een 

Ooievaarspas, kunnen op vertoon van hun pas 

GRATIS deelnemen! 

 

Trias heeft lange en korte cursussen muziek, 

dans, theater, musical, beeldend, fashion en 

nieuwe media voor jong en oud. Ontdek welke 

cursus het best bij jou past!  

Maandag 10 t/m zaterdag 15 mei kun je bij 

Trias in Rijswijk terecht voor GRATIS 

proeflessen. Reserveer vooraf een of meerdere 

proeflessen via www.stichting-trias.nl. 

Heb je een Ooievaarspas? Dan kun je een 

GRATIS jaarcursus volgen. Wil je een tweede les 

erbij volgen? Dan krijg je 50% korting.  

 

Ouderraad  

Wij willen de ouderraad bedanken voor hun hulp 

vandaag. Heel erg fijn! 

 

Op 20 juni vindt Het Wateringse Veld 

Loopfestijn voor de tiende keer plaats. Zij 

hebben goede hoop dat het evenement, met 

aangepaste maatregelen, door kan gaan.  

We hopen dat we hier na de meivakantie meer 

duidelijkheid over kunnen geven.  

http://www.vakantiepas.nl/
http://www.stichting-trias.nl/
http://www.stichting-trias.nl/


Wanneer de loop doorgaat, ontvangt u in de 

eerste week na de meivakantie bericht over het 

aanmelden.  

 

 

 

Namens het team van CBS De Waterlelie een 

fijne meivakantie gewenst!  

Margot Vogelaar  


