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Overzicht maart  

28 februari t/m 4 maart  

Voorjaarsvakantie  

7 maart 

Studiedag, kinderen vrij 

 

Terugblik  

De afgelopen weken waren pittig op school. 

Wekelijks testten 4  a 5 leerkrachten positief. Dit 

was niet meer op te vangen voor ons. Er zijn dus 

klassen geweest die online onderwijs hebben 

gekregen of soms zelfstandig thuis hebben 

gewerkt. Gelukkig ging het vaak om 1 of 2 dagen. 

We vinden het heel vervelend om een klas thuis 

te houden maar het hielp ons echt dat u als 

ouder begrip toonde en uw kind ook 

ondersteunde thuis. Wij hopen dat we na de 

voorjaarsvakantie minder zieken zullen hebben. 

Op de Waterlelie heeft nu 60% van de 

leerkrachten corona gehad. Dit is heel anders 

dan bij de andere varianten. Toen was dat 3%.  

 

We kijken uit naar de vakantie maar ook zeker 

naar het onderwijs na de vakantie. We mogen 

als team weer fysiek de studiedag volgen, we 

kunnen weer op dinsdag en donderdag de 

dagstart met elkaar fysiek doen, we gaan weer 

fysiek vergaderen en we hoeven geen 

mondkapjes meer op. 

Ouders mogen weer helpen bij lezen, hoek 

inrichten, tafels oefenen en kunnen weer op 

afspraak in de school.  

We hebben de koningsspelen gepland, de 

schoolreis en het groep 8 kamp.  

En we hebben een plan van aanpak waarin de 

focus ligt op de instructie van de leerkracht 

zodat we in juni een stijgende lijn dus groei in de 

grafieken van de kinderen zien. Kinderen zijn 

flexibel maar hebben 2 pittige jaren achter de 

rug.  

 

Halen en brengen kinderen  

Na de vakantie houden we dezelfde regels aan. 

Schuingedrukt is een wijziging. 

 

o Inloop van 8.15 tot 8.30 voor alle kinderen 

op de Waterlelie en de Lelie.  

o Ouders komen bij het brengen en halen 

niet in de school en op het plein.  

o 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 gaat het kind zelf naar binnen.  

o Groep 1/2 wordt buiten overgedragen aan 

de ouder: 11.45 uur en 14.50 uur.  

o De 5 kleutergroepen staan verspreid op het 

plein in rijen. Ouders verspreiden zich langs 

de hekken.  

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

De Leerkracht brengt de kinderen naar het 

plein. 

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

uur uit. De Leerkracht brengt de kinderen 

naar het plein.  

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

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

o Ouders die hun kind onder schooltijd (voor 

bijvoorbeeld een afspraak buiten de school) 

komen ophalen, mogen daarvoor zelf hun 

kind bij de groep ophalen.  

o Ouderhulp is in de klas weer mogelijk. 

 

 Online  

Tijdens de online lessen ontdekten de kinderen 

ook het chatten met elkaar. Niet altijd waren 

dat aardige berichten. Wij kunnen de 

chatfunctie uitzetten maar beter vinden wij het 

dat we de kinderen leren hoe je je ook online 

gedraagt.  

  

Het echte probleem is namelijk dat mensen 

zodra ze via chatfuncties of sociale media 

communiceren, soms vergeten dat aan de 

andere kant ook echte mensen zitten. Als je 

bijvoorbeeld op Twitter kijkt kom je al snel heel 

wat communicatieve narigheid tegen. Dat lijkt 

soms de norm. We zijn dus van mening dat 

kinderen met het chatten moeten leren 

omgaan. Als ze dat niet leren en we zetten alle 

chats dicht, komen de problemen later alsnog 

boven. In deze tijd krijgen ze hoe dan ook te 

maken met dit soort vorm van communicatie. 

Denk daarbij aan whatsapp en andere sociale 

media. Is het niet nu, dan wel over 5 jaar. 

Door de invoering van digitale mogelijkheden 

komen ook de digitale moeilijkheden binnen 

school. Aan ons de taak om daar de kinderen in 

te begeleiden. Dit valt onder mediawijsheid en 

heeft veel raakvlakken met de sociaal 

emotionele vorming die al op school wordt 

gedaan.  

 

We hopen ook op uw medewerking hierin. Op 

school zijn we bezig een lessenserie uit te 

werken.  

 

Een fijne vakantie!! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

 

Margot Vogelaa
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