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17 december 2021 

 

 

Kerstvakantie  

Een week eerder dan verwacht hierbij het 

Waterlelienieuws! Gelukkig hebben de 

kinderen vandaag heel gezellig kerst in de klas 

kunnen vieren. Dank aan alle ouders! Alle 

kinderen hebben een heerlijk ontbijtje 

meegekregen van thuis. Dank aan de 

ouderraad die de school heeft versierd en een 

week eerder ook de versiering weer heeft 

kunnen opruimen. Die de bestelling een week 

naar voren heeft kunnen halen zodat net op 

tijd de placemats, de bordjes,  het drinken en 

het lekkers er waren. Dank aan alle ouders die 

volgende week zelf hun kinderen moeten 

opvangen! De noodopvang kan nu veilig 

doorgang vinden.  

 

Goede doel  

Na een succesvolle inzamelactie van 

producten voor de Voedselbank, stonden er 

vanochtend stapels goed gevulde kratten in 

het Medialab!! Afgelopen week zijn er in bijna 

alle groepen filmpjes bekeken en lessen 

gegeven over de Voedselbank en is er 

gevraagd een bijdrage te leveren voor dit 

goede doel En met succes.... volgens de 

laatste telling zijn er in totaal 37 kratten 

gevuld!!  

Met de decembermaand voor de deur kunnen 

alle mensen die gebruik maken van de  

Voedselbank voor de gebruikelijke 

boodschappen, wel een extraatje gebruiken.  

Hiermee wordt ook voedselverspilling 

voorkomen. Vandaag worden alle producten 

door de Voedselbank opgehaald zodat deze 

nog voor de kerst kunnen worden uitgedeeld. 

Nogmaals veel dank voor ieders bijdrage!! 

 

 

Schaatsen  

In januari gaan de groepen 3 t/m 8 schaatsen 

bij Bijna Thuis. U ontvangt van de leerkracht 
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van uw kind meer informatie hierover.  

Schaatsen kunnen (gratis) worden geleend bij  

Bijna Thuis maar kinderen mogen ook hun 

eigen schaatsen meenemen als zij die hebben.  

 

Het terras van Bijna thuis is nu al omgetoverd 

tot een schaatsbaan als onderdeel van Winter 

wonderland Bijna thuis.  

Op het terrein zijn kraampjes in de vorm van 

een kerstmarkt met koek en zopie.  

Een leuk uitstapje voor volgende week en 

natuurlijk in de kerstvakantie!!! 

 

 

Brasserie Bijna Thuis  

Van Vredenburchweg 170 

2285 SE Rijswijk 

www.brasseriebijnathuis.nl 

 

 

Sfeerimpressie  

De volgende foto’s geven een indruk van 

de kerst op school vandaag.  

 

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brasseriebijnathuis.nl%2F&data=04%7C01%7Cmvogelaar%40scoh.nl%7Cb012e283521f4714edc208d9c09d43c3%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637752603940767931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0nvCZq43lL8N9124fYKF51pxVYcLrPgYnTw4m8B8GrA%3D&reserved=0
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En op de Lelie 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws 

 

 

 

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

   pagina 8 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groet 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/

