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Overzicht april/mei  

12 mei  

Eindtoets groep 8 

16 mei t/m 3 juni  

Cito gr 3 t/m 7 

25 april t/m 6 mei  

Meivakantie 

26 mei 

Hemelvaartsdag  

27 mei 

Vrije dag na Hemelvaart 

 

 

Inzamelingsactie voor Oekraïense 

vluchtelingen   

Na een succesvolle inzamelactie van toiletartikelen in 

de week van 4 t/m 8 april voor 

Oekraïense vluchtelingen, stonden er stapels goed 

gevulde kratten in de hal.  Wat een succes! 

Vluchtelingen komen ons land binnen met niet meer 

dan een klein rugzakje. Deze toiletartikelen zijn dus 

heel erg hard nodig.  

Alle kratten zijn voor de opvang locatie in Rijswijk 

opgehaald zodat er snel gebruik van kan worden 

gemaakt.   

Veel dank voor ieders bijdrage! 
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Koningsspelen  

Vandaag hadden de kinderen van groep 1/2 

juffenfeest in sprookjessferen en de kinderen 

van groep 3 t/m 8 sportdag. Het was een 

geweldige dag! 

 

Sprookjesfeest  1/2 

 

 

 

 

Sportdag 3 t/m  

 

 

Dansje koningsspelen 



 

 

 

 

 

Luizen controle  

Na de meivakantie starten we weer met de 

luizencontrole in alle groepen.  

U heeft hierover een apart bericht ontvangen in 

Social Schools.   

 

 

Fotograaf  

De wens van de ouderraad is al een aantal jaar om 

een keer een andere schoolfotograaf te kiezen. Na 

overleg met de directie is de keuze gevallen op 

Knappe Koppies. Door de overgang naar een ander 

bedrijf gaan de kinderen dit schooljaar 2x op de 

foto. Knappe koppies komt op 14 juni schoolfoto’s 

maken van alle kinderen. Tegen die tijd volgt meer 

informatie.  

 Social Schools  

Op 1 mei gaat de nieuwe versie van gesprekken live. 

De app van Social Schools gaat er dan iets anders uit 

zien. Ouders kunnen naar 

https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-

gesprekken-oudersverzorgers voor meer informatie. 

 

Inloop ouders  

In de afgelopen 2 weken was er in elke klas een 

keer een inloopmoment voor ouders. De kinderen 

mochten aan 1 ouder laten zien waar ze aan 

hadden gewerkt.   Wij vonden het een groot 

succes. Juist omdat het nu speciaal is werd het 

extra gewaardeerd door iedereen. We gaan kijken 

hoe we dit in het jaarrooster kunnen laten 

terugkomen.  

 

Eindtoets groep 8  

Sinds 2015 zijn alle basisscholen verplicht om een 

eindtoets af te nemen in groep 8. Scholen mogen zelf 

een keuze maken voor een eindtoets. De afgelopen 

jaren hebben we in april de CITO eindtoets 

afgenomen. Vanaf dit schooljaar kiezen we voor een 

andere eindtoets. Namelijk de ROUTE 8.  

ROUTE 8 is anders ingedeeld dan de CITO eindtoets. 

Het grootste verschil is dat de ROUTE 8 voor ieder 

kind een unieke toets is. Het niveau van de toets past 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialschools.nl%2Fnieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers&data=05%7C01%7Cmvogelaar%40scoh.nl%7Cb125619ecdc94b9c70a808da22cc1126%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637860557100136200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z9bxukn31Zf8iiUR8c%2FVpl9xIHEIP%2BiU5ajF%2BlIsAYE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.socialschools.nl%2Fnieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers&data=05%7C01%7Cmvogelaar%40scoh.nl%7Cb125619ecdc94b9c70a808da22cc1126%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637860557100136200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z9bxukn31Zf8iiUR8c%2FVpl9xIHEIP%2BiU5ajF%2BlIsAYE%3D&reserved=0


zich automatisch aan, aan het niveau van uw kind. 

Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route 

van vragen. Dit werkt voor uw kind prettig en zal 

daarmee minder belastend zijn. Daarnaast wordt de 

toets digitaal gehouden in plaats van schriftelijk. De 

toets neemt ongeveer één dagdeel in beslag. Wij zijn 

voor de ROUTE 8 ingedeeld op donderdag 12 mei.  

De toetsonderdelen zijn: leesvaardigheid, 

taalverzorging, woordenschat, begrippenlijst, 

getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en 

verbanden. 

 

Buitenschoolse activiteiten  

Na de meivakantie starten we weer met een aantal 

buitenschoolse activiteiten. Kinderen die het leuk 

vinden kunnen zich gratis aanmelden voor 

onderstaande lessen die na schooltijd plaatsvinden 

op school; 

 

DJ’ing en Beatcreation  

Lijkt het je leuk om DJ te worden?  

Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 

Dinsdag: 10 mei t/m 5 juli  

15:10- 16:10 of 

16:10- 17:10  

 

Streetdance  

Houd jij van energiek en een beetje  

stoer? Doe dan mee met Streetdance!  

Woensdag 11 mei t/m 8 juni (5  

lessen) 

12:30-13:15 Streetdance mini’s 4 en 5 jaar 

13:20-14:20 Streetdance 6+ 

 

Hiphop  

Ontwikkel je eigen hiphop stijl in deze toffe 

danscursus.  

Woensdag 15 juni t/m 6 juli (4  

lessen) 

12:30-13:15 Hiphop mini’s 4 en 5 jaar 

13:20-14:20 Hiphop 6+ 

 

Inschrijven  

Het inschrijven voor bovenstaande activiteiten kan 

door een mail te sturen naar juf Monique 

mschoon@scoh.nl. Uiterlijk 3 mei moeten de 

aanmeldingen binnen zijn. Vermeld hierbij de 

activiteit en de  naam en groep van uw kind.  

De activiteiten kunnen alleen starten bij voldoende 

aanmeldingen. Bij te veel aanmeldingen in de eerste  

week zal er worden geloot. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. Na definitieve inschrijving ontvangt u 

meer informatie over de activiteit. Wij verwachten 

wel dat wanneer u uw kind opgeeft, hij of zij 

nagenoeg alle lessen aanwezig zal zijn.  

Wanneer u nog vragen heeft kunt u terecht bij juf 

Leonie Pape lpape@scoh.nl  

 

Namens het team van De Waterlelie een fijne 

meivakantie gewenst!  

 

Margot Vogelaar  
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