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Overzicht november  

8 t/m 18 november 

CITO toetsen groep 8 

10 november 

Informatieavond VO groepen 8 

19 november 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Studiedag  

De kinderen zijn vrij maar het team van de 

Waterlelie krijgt zelf les. De onderwerpen 

zijn: begrijpend luisteren, begrijpend lezen 

en thematisch onderzoeken leren.  

 

Voorlichtingsavond VO  

Op woensdagavond 10 november is de 

voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs 

voor ouders van de groepen 8.  

In verband met de 1,5 meter maatregel zal 

de groep in tweeën worden gesplitst. 

De kinderen krijgen de informatie op een 

ander moment in de klas te horen van hun 

eigen leerkracht.  

 

Adviesgesprekken  

In september is bij alle kinderen uit de 

groepen 8 het Drempelonderzoek 

afgenomen. De resultaten ervan zijn aan de 

ouders gegeven. De uitkomst van dit 

onderzoek telt mee bij de totstandkoming 

van het advies voor het Voortgezet 

Onderwijs, dat wordt besproken door de 

directie, de IB en groepsleerkrachten. Hier 

wordt ook het leerlingvolgsysteem van CITO 

voor gebruikt, het werk in de klas, de 

observaties van de leerkrachten en de 

werkhouding, inzet en concentratie van de 

leerling. Met de ouders en kinderen van de 

groepen 8 wordt op  9 december het 

schooladvies besproken.  

 

Sinterklaas  

U ontvangt binnenkort een apart bericht via 

Social Schools over het schoen zetten en 

het Sinterklaasfeest op de Waterlelie.  

 

Medialab 

Na de herfstvakantie hebben we ons 

nieuwe medialab in gebruik genomen! Op 

maandag en dinsdag worden daar lessen 

wetenschap en technologie gegeven aan 

groep 3 t/m 8. Op woensdag is het voor de 

groepen 1/2 en op donderdag zit de 

Linkgroep in het medialab. Op vrijdag 

kunnen de kinderen in groepjes werken aan 

de lessen van Blink.  

In het medialab bereiden we kinderen voor 

op de toekomst!! En zij ons! 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Teken je gesprek  

Op de Waterlelie is het gebruikelijk, dat naar 

aanleiding van de observaties van de 

leerkracht, leerlingen worden besproken 

met onze interne begeleiding. Soms is het 

moeilijk voor een kind om zich (op de juiste 

manier) te uiten. Het kan dan helpen om met 

de leerling in gesprek te gaan. 

Voor een leerling kan het prettig zijn als dit 

door een  neutraal persoon binnen ons team 

op school wordt gedaan. Juf Annemieke 

werkt op onze school als leerkracht en 

gedragsspecialist en kan op een 
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laagdrempelige manier met leerlingen in 

gesprek gaan. Ze gebruikt hierbij de 

methode “Teken je gesprek”. 

 

Tijdens deze gesprekjes stelt ze zich op als 

neutrale persoon en is de leerling de 

verteller. Er zijn verschillende sjablonen, 

manieren waarop je een gesprekje 

optekent. Elk sjabloon ondersteunt en 

stimuleert door zijn voor het inzicht gevend 

vermogen en de zelfreflectie bij de 

leerlingen. De sjablonen helpen de leerling 

om zichzelf te helpen. Deze gesprekjes zijn 

laagdrempelig bedoeld om kinderen rustig 

te kunnen laten vertellen wat ze kwijt willen. 

We communiceren hier altijd over met de 

desbetreffende ouders.  

 

Denkt u zelf als ouder dat dit uw kind 

wellicht kan helpen, dan kunt u een berichtje 

sturen naar de leerkracht. 

 

Plantenbakken plein  

De plantenbakken op het plein zijn altijd 

voorzien van mooie bloemen en plantjes. 

Dit wordt onderhouden door onze 

gepensioneerde collega’s Janneke ’t Hart en 

Anthony Heinsbroek. We zijn hier natuurlijk 

erg blij mee!! 

 

 

Verkeersveiligheid  

De verkeersveiligheid blijft een 

aandachtspunt.  

Sommige ouders zetten hun kind ’s 

ochtends af aan de Westergosingel en 

zetten daarbij hun auto dubbel of langs de 

stoeprand neer. Hierdoor ontstaan 

gevaarlijke situaties. Een veilige 

verkeerssituatie is in het belang van ons 

allemaal. We verzoeken u om uw auto te 

parkeren en daarbij ook gebruik te maken 

van de straten die net even achter de 

school liggen. 

 

Met vriendelijke groeten,  

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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