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13  juni 2022 

 

Overzicht juni  

19 juni 

Vaderdag 

Wateringse Veld loop 

20 t/m 23 juni 

Groep 8 kamp 

24 juni  

Waterlelienieuws met de verdeling van de 

groepen voor volgend schooljaar. 

 

Schoolreis  

We kunnen terugkijken op een geslaagde 

schoolreis. De kinderen hebben een geweldige 

dag gehad. In sommige parken was het erg druk. 

We proberen de schoolreis altijd zo te plannen 

dat het niet te druk in de parken is en dat de dag 

aansluit op een vrije dag of weekend. Volgend 

schooljaar zal de schoolreis voor groep 3 t/m 8 

weer op de dag van de koningsspelen zijn. Groep 

1/2 gaat voortaan aan het begin van het 

schooljaar op schoolreis. De groepen zijn dan 

kleiner en er zijn minder hele jonge kleuters.  

Doordat de bussen een stuk duurder zijn 

geworden zijn wij genoodzaakt het 

schoolreisgeld volgend schooljaar  te verhogen.  

Wij hebben jarenlang 29 euro kunnen vragen. 

Daarmee spaarde je al vanaf groep 1 voor de 

duurdere schoolreizen in de bovenbouw. In de 

schoolgids van volgend schooljaar zal het nieuwe 

bedrag vermeld worden.  

 

Eindtoets groep 8  

Op donderdag 12 mei hebben de leerlingen van 

groep 8 de Route 8 toets gemaakt.  

Met de uitslag van deze toets kunnen we zien 

dat de kinderen weer bijna op het niveau van de 

groepen 8 van 3 jaar terug zitten.  Vorig 

schooljaar was er sprake van een kleine, maar 

aantoonbare leervertraging vanwege de 

coronamaatregelen. 

Wij zijn heel tevreden met de uitslag van de 

eindtoets en ook met de voor ons nieuwe Route 

8  toets. 

Groep 8 Kamp en musical  

Eindelijk weer! Na 2 jaar niet op kamp geweest 

te zijn gaat het dit jaar gelukkig weer door. Van 

maandag 20 juni t/m donderdag 23 juni gaan de 

groepen 8 op kamp. We gaan dit jaar met de 

bus naar kampeerboerderij ‘De Kiek’ te Alphen 

in Noord Brabant. Om met 53 kinderen op 

kamp te gaan zijn ook voldoende leerkrachten 

nodig. Mee op kamp gaan : Meester Marc, 

Meester Rick, Meester Michael, Juf Christa, Juf  

Karlijn en Juf Demi.  

Als de kinderen terugkomen hebben ze nog 1 

week de tijd om te oefenen voor de musical. 

Die worden dit schooljaar weer als vanouds 

opgevoerd in het Wateringse Veld College!! 

Maandagavond  4 juli groep 8a en 

dinsdagavond 5 juli groep 8b! We kijken ernaar 

uit. 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Natuurlijk speelplein Lelie  

We zijn heel blij met het natuurlijke schoolplein 

bij de Lelie. De kinderen moeten nog even 

geduld hebben want pas op 21 juni wordt het 

plein op veiligheid gekeurd. Na goedkeuring  

zullen de kinderen er eindelijk op mogen 

spelen. Ondertussen hebben ze wel al diertjes 

gezocht in het insectenhotel en tussen de 

bloemen. De tuinman heeft ze er daarna alles 

over verteld.  

 

 

 

 

 

 

 



De overgang van groep 2 naar 3 

 
 

Aan het einde van de kleutertijd volgt de 

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de 

kinderen (en de ouders) een spannende stap!  

Op de Waterlelie hebben we 5 kleutergroepen. 

Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 

samen. Dat betekent dat er een groep verdeeld  

moet worden. In dit stukje ontvangt u 

informatie over de procedure die we hiervoor 

hanteren. Bij het samenstellen van de groepen 

3 proberen we een zo evenwichtig mogelijke 

verdeling te maken qua:  

 

o Aantal kinderen  

o Aantal jongens en meisjes  

o Niveau  

o Aantal zorgleerlingen  

o Vriendjes / vriendinnetjes  

o Gedragsproblematiek  

 

U als ouders wordt over de verdeling 

geïnformeerd middels het Waterlelienieuws. Dit 

is een bewuste keuze, omdat zo alle ouders 

gelijktijdig geïnformeerd worden.  

 

MR  

Bericht van de MR: 

In het schooljaar 2021/2022 heeft de MR weer 

een interessant seizoen gehad. Enkele 

onderwerpen waarover we met de directie 

hebben gesproken en/of mee hebben 

ingestemd zijn: 

• Studiedagen van volgend schooljaar 

• Schoolgids komend schooljaar 

• Begroting van de school 

• Begroting en verantwoording van de 

ouderraad 

• Coronaperikelen 

• Lerarentekort 

• Begeleiding van leerlingen die extra 

aandacht nodig hebben 

• Planning van de CITO toetsen 

• Op te stellen meerjarenplan van SCOH 

Daarnaast kunnen wij u melden dat onze leden 

Nafisa en Hilde zijn herbenoemd. 

 

De verslagen van de MR-overleggen kunt u 

vinden op de website van onze school. 

 

Over het groeiende lerarentekort heeft de MR 

grote zorgen. De verwachting is dat in 

Nederland er meer leraren uitstromen dan er 

instromen. Op dit moment is er al een tekort, 

maar dat wordt dus in de toekomst groter. 

Gelukkig is er op de Waterlelie een fijn 

werkklimaat, waardoor de leerkrachten er 

graag werken en is de uitstroom laag. Ook kan 

onze school nog selecteren op een goede 

match, zodat het niveau hoog blijft en een 

nieuwe collega in het hechte team past. Maar 

ook onze school merkt dat er bij onverwachte 

afwezigheid niet altijd vervanging beschikbaar 

is. Het kan dan ook voorkomen dat ouders hun 



kinderen zelf moeten opvangen. Als MR hebben 

wij deze zorgen besproken met de directie. De 

directie heeft hierbij aangegeven hoe groot het 

probleem in Den Haag is en hoe de Waterlelie 

hiermee omgaat. Alternatieve manieren van 

werven en ideeën over hoe lessen in de 

toekomst anders in te richten zijn daarbij de 

revue gepasseerd. De school realiseert zich heel 

goed welke problemen ouders kunnen 

ondervinden wanneer hun kind onverwacht 

niet naar school kan en doet er alles aan om dit 

te voorkomen. In individuele noodgevallen zal 

de school meedenken over een passende 

oplossing. De MR is hiervan ook overtuigd en 

vraagt de ouders, als u hierover uw mening wil 

geven of uw problemen hiermee kenbaar 

maakt, dit op een respectvolle manier te doen. 

Dit onderwerp zal komende jaren ongetwijfeld 

vaker besproken worden, ook als MR blijven we 

hierbij betrokken! 

 

Whatsapp groepen  

Veel kinderen hebben tegenwoordig een 

smartphone met whatsapp, Instagram etc.  

Wij horen op school geregeld over buitensluiten 

in een whatsappgroep of ruziemaken op 

whatsapp. 

 

Whatsappen vindt plaats buiten schooltijd maar 

heeft wel een effect in de klassen. 

Pesten of uitsluiten via whatsapp is gemakkelijk, 

maar de gevolgen zijn groot. We willen kinderen 

leren wat de omgangsregels zijn, ook op 

internet. In de bovenbouw wordt hieraan op 

school aandacht besteed en binnen SCOH zijn 

hier gedragsregels voor opgesteld, maar zonder 

de hulp van thuis heeft dat onvoldoende 

resultaat.  

Wij vragen u dan ook hierover thuis met uw kind 

in gesprek te gaan. Lees ook eens mee met de 

berichten en stuur bij waar nodig! Informeer uw 

kind over de mogelijkheden en bijbehorende 

gevaren van het internet en communiceren via 

sociale media. Via lessen mediawijsheid doen wij 

dat op school.  

Op school gelden nog steeds de volgende regels: 

1. In school staat de telefoon uit. 

2. Bij schooluitjes / activiteiten (kamp, 

schoolreis, disco etc.) is het meenemen 

van een telefoon niet toegestaan. 

 

Wateringse Veld loopfestijn   

Dit jaar vindt het Wateringse Veld Loopfestijn 

plaats op 19 juni. Naast de hardloopwedstrijd 

zijn er op het veld allerlei leuke en leerzame 

activiteiten. Voor info klik hier.  Er doen heel veel  

Waterleliekinderen mee!! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van CBS De Waterlelie,  

Margot Vogelaar  

https://www.wateringseveld-loopfestijn.nl/

