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Overzicht juni  

11 juni en 14 juni 

Studiedag, kinderen vrij 

20 juni 

Vaderdag 

 

Vieringen  

We kunnen terugkijken op twee mooie feesten; 

de koningsspelen en ons 10-jarig bestaan. We 

hebben in aangepaste vorm plezier gemaakt en 

ons verbonden gevoeld. De ouderraad heeft 

gezorgd voor traktaties en heeft ook bijgedragen 

aan het cadeau: een fruitfles 10 jaar Waterlelie! 

 

 

Eindtoets groep 8  

Op dinsdag 20 en woensdag 21 april hebben de 

leerlingen van de groepen 8 de CITO Centrale 

Eindtoets gemaakt. Hierbij zijn de vaardigheden 

op het gebied van rekenen, taal en 

studievaardigheden gemeten.  

Vorige week hebben alle basisscholen de uitslag 

gekregen. Volgens het College voor Toetsen en 

Examens is er sprake 'van een kleine, maar 

aantoonbare leervertraging' vanwege de 

coronamaatregelen. 

Het college heeft in de adviezen aan de 

kinderen welk soort middelbare school het 

beste bij ze past, rekening gehouden met 

mindere resultaten als gevolg van de 

coronapandemie. De grenzen zijn iets 

verschoven. 

Wij zijn heel tevreden met de uitslag van de 

eindtoets: een gemiddelde score van 538,4.  

Het landelijk gemiddelde was dit jaar 534,5. 

 

Mondkapjes  

Vanaf vandaag hoeven kinderen en collega’s 

geen mondkapje meer te dragen in school. Het 

mag natuurlijk wel. Externe contacten vragen wij 

wel een mondkapje te dragen in school.  

 

iPads  

Wij zijn heel blij dat alle kinderen van groep 3 

t/m 8 een eigen iPad hebben in de klas. In april 

waren de groepen 4 en 5 aan de beurt en hebben 

we alle devices van Snappet in kunnen leveren.  

De voordelen van een iPad zijn groot. Naast een 

groter scherm ook de mogelijkheid voor het 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


gebruik van internet tijdens bijvoorbeeld 

wereldoriëntatie vakken. Daarnaast leren we 

kinderen digitale vaardigheden aan. We zijn 

bezig met de beveiliging van de wachtwoorden 

van Snappet. Ieder kind krijgt een eigen 

wachtwoord.  

 

De overgang van groep 2 naar 3 

 
Aan het einde van de kleutertijd volgt de 

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de 

kinderen (en de ouders) een spannende stap!  

Op de Waterlelie hebben we 5 kleutergroepen. 

Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 

samen. Dat betekent dat er een groep verdeeld  

moet worden. In dit stukje ontvangt u 

informatie over de procedure die we hiervoor 

hanteren. Bij het samenstellen van de groepen 

3 proberen we een zo evenwichtig mogelijke 

verdeling te maken qua:  

 

o Aantal kinderen  

o Aantal jongens en meisjes  

o Niveau  

o Aantal zorgleerlingen  

o Vriendjes / vriendinnetjes  

o Gedragsproblematiek  

U als ouders wordt over de verdeling 

geïnformeerd middels het Waterlelienieuws. Dit 

is een bewuste keuze, omdat zo alle ouders 

gelijktijdig geïnformeerd worden. Hoewel we de 

mening van ouders natuurlijk heel belangrijk 

vinden, brengen we in principe daarna geen 

veranderingen meer aan in de samenstelling 

van de groepen. 

 

Whatsapp groepen  

Veel kinderen hebben tegenwoordig een 

smartphone met whatsapp, Instagram etc.  

Wij horen op school geregeld over buitensluiten 

in een whatsappgroep of ruziemaken op 

whatsapp. 

 

Whatsappen vindt plaats buiten schooltijd maar 

heeft wel een effect in de klassen. 

Pesten of uitsluiten via whatsapp is gemakkelijk, 

maar de gevolgen zijn groot. We willen kinderen 

leren wat de omgangsregels zijn, ook op 

internet. In de bovenbouw wordt hieraan op 

school aandacht besteed, en binnen SCOH zijn 

hier gedragsregels voor opgesteld, maar zonder 

de hulp van thuis heeft dat onvoldoende 

resultaat.  

Wij vragen u dan ook hierover thuis met uw kind 

in gesprek te gaan. Lees ook eens mee met de 

berichten, en stuur bij waar nodig! Informeer uw 

kind over de mogelijkheden en bijbehorende 

gevaren van het internet en communiceren via 

sociale media. Via lessen mediawijsheid doen wij 

dat op school.  

Op school gelden nog steeds de volgende regels: 

1. In school staat de telefoon uit. 



2. Bij schooluitjes / activiteiten (kamp, 

schoolreis, disco etc.) is het meenemen 

van een telefoon niet toegestaan. 

 

Groep 8 feestweek  

Vandaag hebben de kinderen van groep 8 

gehoord dat ze weliswaar niet op kamp gaan 

maar wel een te gekke feestweek krijgen: een 

Watersportdag in de Schilp, survival bij 2 sur5, 

zeskamp op het strand, kampspellen bij  HCWV 

en ter afsluiting ”de nacht van 8”, een nachtje 

slapen op school. Bij bovenstaande kunnen we 

de veiligheid waarborgen. De kinderen zijn 

superblij met deze invulling! 

 

Overblijfgelden  

De bijdrage voor de TSO (overblijf) is nog niet 

door alle ouders volledig betaald.  

Wilt u het openstaande bedrag z.s.m. 

overmaken.  

U kunt daarvoor de link van wiscollect gebruiken 

die eerder dit jaar is verstuurd. 

Wij willen de betaling en teruggave van dit 

schooljaar afronden. 

Heeft u de bijdrage voor de TSO volledig betaald, 

dan krijgt u voor de zomervakantie een 

teruggave in verband met de schoolsluiting van 

afgelopen schooljaar. 

 

 

Wateringse Veld loopfestijn   

Dit jaar vindt het Wateringse Veld Loopfestijn 

plaats in een aangepaste vorm, omwille van 

alle omstandigheden is er geen massale start 

en finish, groot feest, side events of afgezet 

parcours mogelijk. De organisatie heeft zijn 

best gedaan om toch een goed alternatief te 

bieden voor deze bijzondere 10e editie, 

namelijk de  Wateringse Veld Loop & 

Collect op zaterdag 19 en zondag 20 juni as. 

Voor info klik hier 

 

 

Leergeld  

Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4-

18 jaar 

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met 

een Haagse Ooievaarspas kunnen bij 

Leergeld Den Haag de Schoolspullenpas 

https://www.wateringseveld-loopfestijn.nl/


aanvragen. Met deze Schoolspullenpas 

kunnen ze, samen met hun ouders, spullen 

voor school kopen: pennen, potloden, 

gymspullen, mappen… en wat er verder nog 

nodig is voor school.  

De waarde van de pas is € 50 voor kinderen 

op de basisschool; € 250 voor 

brugklasleerlingen en € 150 voor leerlingen 

vanaf de tweede klas van het voortgezet 

onderwijs. 

Zelf aanvragen met het 

aanvraagformulier? 

Eind mei heeft Leergeld Den Haag een 

aanvraagformulier gestuurd op naam van 

het kind. Ouders kunnen de gegevens op 

het formulier controleren. Kloppen de 

gegevens, dan kan het formulier, met een 

handtekening van de ouder/verzorger, naar 

Leergeld Den Haag worden teruggestuurd. 

Gebruik hiervoor de antwoordenvelop 

(postzegel niet nodig). 

Digitaal aanvragen: snel en makkelijk 

U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de 

website van Leergeld Den Haag: 

https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraags

sp 

 

 

 

Aanvraagformulier niet ontvangen? 

Bel of mail met Leergeld Den Haag als u 8 

juni nog geen aanvraagformulier hebt 

ontvangen. 

T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-don 

9.00-12.30) 

Email: 

schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van CBS De Waterlelie,  

Margot Vogelaar  

https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp
https://www.leergelddenhaag.nl/aanvraagssp
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