
Waterlelienieuws                                             

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

25 juni 2021  

 

Overzicht juli  

1 en 2 juli opnames musicalfilm groep 8 

6 t/m 9 juli “kampweek” groep 8  

12 juli afscheidsavond groep 8a 

13 juli afscheidsavond groep 8b  

14 juli interne verhuizing  

16 juli kinderen om 12.00 uur vrij 

19 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

 

Afscheid groep 8  

Ook dit schooljaar hebben we een alternatief 

voor het kamp van groep 8 moeten zoeken. 

Gelukkig hebben de leerkrachten van groep 8 

een week vol activiteiten kunnen organiseren 

zodat de kinderen een onvergetelijke week met 

elkaar gaan beleven met als afsluiting een 

nachtje slapen op school!  

Normaal gesproken voeren de kinderen de 

musical op in het Wateringse Veld College. Dat 

kan dit schooljaar nog niet. De musical wordt 

opgenomen op film door een professioneel 

bedrijf. Waar de film wordt getoond  horen de 

kinderen en ouders aanstaande maandag.  

 

Medialab  

Op De Waterlelie vinden wij lessen in 

wetenschap en technologie belangrijk.   

Daarnaast is vanaf 2020 iedere basisschool in 

Nederland verplicht om Wetenschap & Techno-

logie aan te bieden. Dit is nodig omdat de 

samenleving een steeds grotere kennis 

van wetenschap en 

technologie vraagt. Technologie is overal om 

ons heen en kinderen vinden dat 

vanzelfsprekend. Wij hebben op de Waterlelie al 

enkele jaren een expert leerkracht Wetenschap 

en Technologie, meester Theo Staats. De 

komende jaren willen we dat steeds meer 

leerkrachten en kinderen expert worden. 

Daarom hebben we het afgelopen schooljaar 

voorbereidingen getroffen voor de inrichting van 

een Medialab op onze school. 

In de zomervakantie zullen de teamkamer en het 

lokaal beneden aan de pleinkant worden 

verbouwd en doorgebroken. Hier komt ons  

Medialab!  

Een grote ruimte waar kinderen kunnen 

ontdekken en leren. Werken met moderne 

technieken en de 21e-eeuwse vaardigheden 

oefenen. Waar kinderen kunnen werken met 

robots, lasercutter, 3D PC, 3D printers, VR-brillen 

etc.  

De vaardigheden die de leerlingen hier opdoen, 

worden ook gebruikt in de andere lessen in de 

klas.  
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Lelie  

Om dit mooie Medialab mogelijk te maken heeft 

het SCOH de extra ruimte aan de Westergosingel 

naast de Lelie gekocht. In deze ruimte wil SCOH, 

twee groepsruimtes voor peuteropvang en 

buitenschoolse opvang van 2Samen realiseren 

en één extra lokaal voor De Waterlelie.  

 

Dit houdt in dat volgend schooljaar naast de 

groepen 3 ook de groepen 7 een plek op de Lelie 

krijgen. Voor ons betekent dit meer ruimte en 

mogelijkheden voor de kinderen op de 

hoofdlocatie en op de dislocatie.  We blijven een 

school met 17 groepen en worden dus niet 

groter maar we krijgen wel meer ruimte. Met  

2Samen gaan we een samenwerking aan. Onder 

schooltijd mogen wij gebruik maken van hun 

ruimte. We zijn nog in gesprek over 

mogelijkheden om ook medewerkers van 

2Samen onder schooltijd in te zetten voor 

bijvoorbeeld ondersteuning tijdens lessen in het 

Medialab of tijdens de onderzoekslessen van 

Blink.  

De ouders van de huidige groepen 2 en 6 

ontvangen nog een aparte brief over de Lelie. 

 

Groepsindeling volgend schooljaar 

 
Wij zijn heel blij dat we ondanks het grote 

leerkrachtentekort in Nederland volgend 

schooljaar een ruime bezetting hebben. Er zijn 

collega’s die in plaats van parttime nu fulltime 

gaan werken of met een dag uitbreiden. Voor juf 

Petra is het na 12 jaar met veel plezier op de 

Waterlelie (eerst de Gantel) gewerkt te hebben, 

tijd voor een nieuwe uitdaging.  

Na de zomer zal juf Petra op een school in 

Naaldwijk gaan werken.  

We willen juf Petra bedanken voor haar inzet en 

enthousiasme in de klas maar zeker ook voor 

haar werk als cultuurcoördinator en 

bouwcoördinator van de groepen ½.  We gaan 

haar missen en wensen haar vanaf hier alvast 

veel succes en plezier in haar nieuwe baan.  

 

De groepsverdeling voor de groepen 1-2  

1-2a Juf Suzanne (madi)   

 Juf Elisabeth (wodovrij) 

1-2b Juf Carmen  

1-2c Juf Evelien (madiwo)   

Juf Marielle (dovrij) 

1-2d Juf Marlinda  

1-2e Juf Karen   

  

De verdeling van de kleuters over de groepen 

1/2 voor het schooljaar 2021-2022 krijgen de 

ouders in een apart bericht. Daarin staan ook de 

nieuwe kinderen die tot en met december op 

school komen. 
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Groepen 3  

De groepsverdeling voor de groepen 3 is als 

volgt: 

3a Juf Ans (madidovrij) 

Juf Henny (wo) 

3b Juf Esther (madiwo)   

Juf Saskia (madovrij) 

 

De verdeling van de kinderen van de huidige 

groepen 2 over groep 3a of groep 3b volgend 

schooljaar krijgen de ouders vandaag in een 

aparte brief. 

 

Groepen 4   

De groepsverdeling voor de groepen 4 is als 

volgt:  

4a  Juf Annelies (ma) 

 Juf Mirjam (diwodovrij) 

4b  Juf Nelleke (madiwo)   

Juf Ellen (wodovrij) 

 

Groepen 5   

De groepsverdeling voor de groepen 5 is als  

volgt:  

5a  Juf Iris (madi)   

Juf Naomi (wodovrij) 

5b  Juf Demi  

 

 

 

 

Groepen 6  

De groepsverdeling voor de groepen 6 is als 

volgt: 

6a Juf Nienke (madiwo)   

Meester Theo  (dovrij) 

6b Juf Esmee  

 

Groepen 7  

De groepsverdeling voor de groepen 7 is als 

volgt: 

 

7a Juf Leonie (madovrij) 

 Meester Marc (diwo) 

7b Juf Annemieke (madi) 

Juf Karlijn (wodovrij) 

 

Groepen 8  

 

De groepsverdeling voor de groepen 8 is als 

volgt: 

8a  Juf Annemarie  (madiwo) 

Meester Marc (dovrij) 

8b Meester Rick  

 

Bewegingsonderwijs  

Meester Michael zal op maandag weer gym gaan 

geven in het speellokaal aan halve groepen 3 t/m 

5. Op dinsdag geeft hij les aan de groepen 1/2.  

Op de woensdag, donderdag en vrijdag geeft hij 

gymles in sporthal Hoge Veld aan de groepen 3 

t/m 8. 
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U wordt in het eerste Waterlelienieuws van het  

nieuwe schooljaar nader over de gymlessen en 

het gymrooster geïnformeerd. 

Margot Vogelaar is de directeur van de school en 

Leonie van Rooijen werkt als adjunct-directeur.  

Onze Intern begeleiders (IB-ers) zijn voor groep 

1 t/m 4 Clementine van Vonderen en voor groep 

5 t/m 8 Christa Drogt. Met het vertrek van juf 

Petra is de vacature van bouwcoördinator 

onderbouw vrij gekomen. Juf Carmen gaat deze 

functie bekleden en daar zijn we heel blij mee. 

De bouwcoördinator van de middenbouw is juf 

Karlijn en van de bovenbouw meester Marc. Met 

bovenstaande collega’s vormen wij het MT. 

 

Monique Schoon is administratief medewerker 

op De Waterlelie.  

Juf Sandra is onze remedial teacher. Zij geeft 

kinderen die in de toeleiding naar dyslexie zitten 

of kinderen met een arrangement individuele 

begeleiding. 

Juf Annemieke is onze gedragsspecialist. Zij is 

hiervoor op vrijdag ambulant. 

Juf Leonie Pape wordt onze nieuwe cultuur 

coördinator. Zij heeft veel affiniteit met cultuur 

en ook een opleiding voor cultuurcoördinator 

gevolgd. Zij zal naast cultuuruitjes plannen ook 

dramalessen op de vrijdag gaan geven.  

 

Meester Remy, Juf Annelies en meester Theo I. 

krijgen taken in de extra ondersteuning van 

kinderen en leerkrachten. Zij zullen ook voor 

verschillende groepen staan.   

Meester Theo Staats geeft op maandag en 

dinsdag de lessen Wetenschap en Technologie. 

Daarnaast is hij onze ICT-er.  

Onze muziekjuf Judith gaat fulltime aan de slag 

als juf op een school in de Schilderswijk. Zij heeft 

de muzieklessen en het koor op de Waterlelie op 

de kaart gezet. Bedankt hiervoor! Wij wensen 

haar veel succes in haar nieuwe baan. Op dit 

moment zijn wij in gesprek met een nieuwe 

muziekmeester. Muzieklessen worden volgend 

schooljaar op vrijdag gegeven.  

Juf Marieke geeft op donderdag les aan de 

Linkgroepen.  

Juf Gwendolyn geeft op maandag en dinsdag 

Engels aan de groepen 1 t/m 8.    

 

Schooltijden volgend schooljaar  

Na de vakantie houden we de volgende 

schooltijden aan: 

1. Inloop wordt van 8.15 tot 8.30 voor alle 

kinderen op de Waterlelie en de Lelie.  

2. Ouders komen bij het brengen en halen 

niet in de school en op het plein. De 1,5 

meter afstand is dan niet haalbaar.  

3. Groep 1/2 wordt buiten overgedragen aan 

de ouder: 11.45 uur en 15.00 uur school uit.  

4. De 5 kleutergroepen staan verspreid op het 

plein in rijen.  
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5. Ouders verspreiden zich langs de hekken. 

Zij moeten onderling 1,5 meter afstand 

houden.  

6. Groep 3 (De Lelie) wordt buiten 

overgedragen aan de ouder: 11.45-12.00 

uur en 15.00- 15.15 uur school uit. Op 

woensdag 12.15-12.30 uur. 

7. Groep 4 gaat om 11.45 uur en 15.00 uur uit. 

De Leerkracht brengt de kinderen naar het 

plein. 

8. Groep 5 t/m 8 gaat om 12.00 uur en 15.00 

uur uit. De Leerkracht brengt de kinderen 

naar het plein.  

9. Woensdag gaan groep 1/2, 3 en 4 om 12.15 

uur uit. Groep 5 t/m 8 om 12.30 uur.  

10. Ouders van kinderen die komen wennen en 

nog geen 4 jaar zijn mogen met hun kind 

mee naar de klas lopen. De dag dat het kind 

4 jaar wordt mag de ouder nog 1x mee. 

11. Het lijkt ons fijn als ouders van groep 1 t/m 

8 volgend schooljaar bijvoorbeeld 1x per 

periode de klas in mogen om te kijken. We 

weten nog niet of dit veilig kan maar we 

denken hier wel over na.  

Vakantie en studiedagen 21-22  

2021/2022 

Prinsjesdag Dinsdag 21-09-2021 

Herfstvakantie 
Maandag 18-10-2021 t/m 

vrijdag 22-10-2021 

Kerstvakantie 
Maandag 27-12-2021 t/m 

vrijdag 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie  
Maandag 28-02-2022 t/m 

vrijdag 04-03-2022 

Goede Vrijdag Vrijdag 15-04-2022 

Tweede Paasdag Maandag 18-04-2022 

Meivakantie 
Maandag 25-04-2022 t/m 

vrijdag 06-05-2022 

Hemelvaart en dag erna 
Donderdag 26-05-2022 en 

vrijdag 27-05-2022 

Tweede Pinksterdag Maandag 06-06-2022 

Zomervakantie 
Maandag 11-07-2022 t/m 

vrijdag 19-08-2022 

Studiedagen 2021/2022 

Maandag 20-09-2021 Studiedag, kinderen vrij 

Vrijdag 19-11-2021 Studiedag, kinderen vrij 

Vrijdag 28-01-2022 Studiedag, kinderen vrij 

Maandag 31-01-2022 Studiedag, kinderen vrij 

Maandag 07-03-2022 Studiedag, kinderen vrij 

Vrijdag 10-06-2022 Studiedag, kinderen vrij 

Maandag 13-06-2022 Studiedag, kinderen vrij 

Vrije middagen  

Vrijdag 03-12-2021 
Sintviering 

kinderen 12.00 vrij 

Vrijdag 24-12-2021 
Kerstviering 

kinderen 12.00 vrij 

Vrijdag 25-02-2022 
Studiemiddag 

kinderen 12.00 vrij 
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Vrijdag 08-07-2022 
Start zomervakantie, 

kinderen 12.00 vrij 
 

 

Met vriendelijke groet,  

namens Team De Waterlelie,  

Margot Vogelaar 
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