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Overzicht oktober  

30 september 

Schoolfotograaf 

Drempelonderzoek groep 8 

5 oktober 

Dag van de leraar 

6 oktober 

Start Kinderboekenweek  

15 oktober 

Internationale Dag van het Handen Wassen 

2021 

18 t/m 22 oktober  

Herfstvakantie 

 

Buitenspeelwerktuig  

U heeft het vast al gezien maar deze week is ons 

nieuwe buitenspeelwerktuig op het plein 

gemonteerd.  Vandaag is het kunstgras gelegd 

en  was het speeltoestel om 11.00 uur klaar voor 

gebruik. De kinderen konden echt niet langer 

wachten. Volgens hen hebben we nu een 

speeltuin op het plein. We zijn echt enorm blij 

met dit uitdagende speeltoestel: er speelden 

vanmorgen 3 klassen tegelijk op en de rest van 

het plein was leeg. 

De financiering is mogelijk gemaakt door onder 

andere het sparen van de overblijfinkomsten. 
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Quarantaine  

De eerste 3 weken van het schooljaar zijn er 3 

klassen in quarantaine gegaan. Vanaf 20 

september hoeft bij een coronabesmetting niet 

meer de hele klas in quarantaine.  

Als een kind positief getest is, blijft het kind 

thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school 

als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er 

zeven dagen zijn verstreken na start van de 

symptomen of het vaststellen van 

de besmetting. 

Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus 

in principe allemaal naar school. Een 

uitzondering kan gelden voor kinderen die in 

nauw contact zijn geweest in de 

privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette 

leerling thuis hebben gespeeld); de advisering 

hierover verloopt altijd via de GGD. 

Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen 

in een groep of klas kan de GGD nog wel aan 

klasgenoten adviseren om in quarantaine te 

gaan.  

 

Brengen en halen  

Wij zijn heel tevreden hoe het brengen en halen 

van de kinderen nu gaat.  Er is rust in de gangen 

en de leerkracht heeft alle aandacht voor uw 

kind. Voordat Corona uitbrak hebben we vaak 

besproken hoe we het brengen en halen 

overzichtelijker konden maken. U herinnert zich 

vast nog hoe in de rode gang op de eerste 

verdieping  145 kleuters en 145 ouders zich 

voortbewogen.   

Wij willen om de rust en het overzicht te 

behouden het brengen en halen laten zoals het 

nu gaat. Dus ouders brengen en halen hun kind 

bij het hek. Wilt u de leerkracht spreken dan 

kunt u een afspraak maken via Social Schools.  

Wij denken na over de mogelijkheid om ouders 

in de klas te laten kijken  tijdens de afsluiting van 

een thema.  

 
Kinderboekenweek   

  
Op 6 oktober begint de Kinderboekenweek met 

als thema Worden wat je wil. In boeken gaan 

we lezen over beroepen en daardoor kunnen 

kinderen al gaan dromen over later. 

In deze week nemen we de tijd om kinderen 

enthousiast te maken over boeken en over 

lezen. We lezen veel voor en we laten nieuwe 

boeken zien. 

Voor de groepen 1 tot en met 4 is er een 

voorstelling op 12 oktober op school: Ik 

word…oppasser voor een dag 

  

Ook mogen alle kinderen van de groepen 1 tot 

en met 3 verkleed naar school komen in het 

beroep, dat ze later worden willen. Die datum 

hoort u nog van de leerkracht van uw kind. 

En dan nog een suggestie: Koop samen met uw 

kind een boek in de boekhandel, dan krijgen 

jullie er een kinderboekenweekgeschenk bij! 
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OR en MR                   

Voor de ouderraad en de 

medezeggenschapsraad is het nieuwe schooljaar 

ook weer begonnen. De eerste vergadering van 

de OR is op 27 september, de MR vergadert op 

donderdag 7 oktober.  Beide vergaderingen 

zullen weer op school plaatsvinden.   

 

Vanuit de OR    

Op woensdag 6 oktober begint de 

Kinderboekenweek. We trappen die week af met 

een kinderboekenmarkt op het schoolplein. De 

kinderen kunnen vanaf 12.30 uur op een zelf 

meegebracht kleedje hun eigen boeken 

verkopen.  

Op 30 september helpen we de kinderen om 

zonder snottebellen en met mooi haar bij de 

schoolfotograaf op de foto te gaan.  

Hoewel het nog wel even duurt, gaan we ons de 

komende tijd ook voorbereiden op Sinterklaas 

en Kerst, om de school in december weer in 

stemming te brengen voor de feestdagen.   

Het hele jaar door kunnen we weer hulp van 

ouders gebruiken met onder meer versieren van 

de school. We zullen daar nog een oproep voor 

doen.  

 

Betalingen OR   

Binnenkort  krijgt u een betaalverzoek via 

Wiscollect 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.  

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2021-

2022 als volgt: 1e kind: € 65,00, 2e kind, € 45,00 

en het 3e kind: € 35,00.  

Het is mogelijk de ouderbijdrage gespreid te 

betalen. 

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)  

Ilse Van der Meché-Rapati (financiële commissie 

OR CBS De Waterlelie) 

 

Link   
 

In september is de  linkgroep weer gestart onder 

leiding van juf Marieke.  

De linkgroep is op donderdag en is  bedoeld voor 

leerlingen die:  

- cognitief sterk zijn  

- extra uitgedaagd worden in de klas door 

het compacten van de lesstof en het 

aanbieden van verrijking en verdieping  
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- aan deze uitdaging nog niet genoeg 

hebben  

 

Social Schools   

In Social Schools zit een functie om aan het eind 

van het schooljaar een fotoboek van alle 

berichtjes/foto’s te maken.    

https://www.socialschools.nl/fotoboek-school  

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

 

Margot Vogelaar

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialschools.nl%2Ffotoboek-school&data=04%7C01%7Cmvogelaar%40scoh.nl%7Ceadc6b23c66f464efe9308d97e96a16d%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637680007673260361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YyLpfFRtQcEhOpgWLoC%2FxtrH3njJfHxDSRsF2zd42%2Bg%3D&reserved=0

