
Waterlelienieuws                                             

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

21 oktober 2022 

 

 

Kijkweek ouders  

Afgelopen week zijn op verschillende tijden 

ouders uitgenodigd om een kijkje te nemen in 

de klas. Wat een grote opkomst en wat een 

betrokkenheid!  

Zo’n kijkmoment wordt als zeer waardevol 

ervaren door kinderen, personeel en ouders! 

 

 

Kinderboekenweek  

Na een spetterende optreden van onze eigen 

Freek Vonk werd de Kinderboekenweek op 5 

oktober geopend.   

 

De kinderen dansten en zongen mee. 

 

 

Wat is er veel gelezen en voorgelezen 

gedurende de Kinderboekenweek. Oudere 
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kinderen aan jongere kinderen, opa’s en oma’s, 

vaders en moeders hebben boekjes uit hun 

eigen jeugd of een leuk nieuw boek in de klas 

voorgelezen.  

   

 

 

Aan het eind van de ochtend was er ook nog 

een kleedjesmarkt met boeken. 

 

 

Dag van de leraar  

Ook dit jaar zijn we weer in het zonnetje gezet 

door de ouderraad, de verschillende 

opvangorganisaties in de buurt, het SCOH en 

ouders. Wat een waardering voor ons mooie 

vak! Dank jullie wel. 

 

 

Voorlichtingsavond VO  

Op woensdagavond 9 november is de 

voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs op de 

Waterlelie voor ouders en kinderen van de 

groepen 8. Wij hebben de volgende scholen 

uitgenodigd om voorlichting te geven: 

Wateringse Veld College 

Segbroek 

Stanislas WP, Dalton, Krakeelpolderweg 

CLD, Molenhuispad, Hof van Delft  

Delfland 

Als er geen nieuwe Corona maatregelen komen, 

houden veel scholen in januari weer hun open 

dagen en lesmiddagen. Ook organiseren zij 

bijeenkomsten voor ouders. Maar of alles dan 

gewoon kan doorgaan, dat weten we nog niet. 

Daarom organiseren veel scholen in Den Haag, 

Delft of het Westland ook al in november en 

december informatie dagen, lesmiddagen enz.  

 

Adviesgesprekken  

In september is bij alle kinderen uit de groepen 

8 het Drempelonderzoek afgenomen. De 

resultaten ervan zijn aan de ouders gegeven. De 
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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  13 

december het schooladvies besproken.  

 

Disco 7&8  

Vrijdag 14 oktober hebben we zoals vanouds in 

het speellokaal weer een disco voor de groepen 

7&8 gehouden. Het thema was neon, glitter en 

glow in the dark. 

 

    

 

 

 

Thema afval in groep 1/2   

Wat een boeiend thema in de groepen 1/2! 

 

   

 

Rots-en Watertraining  

Na de herfstvakantie start op de vrijdagen onder 

schooltijd de Rots- en watertraining. Juf Naomi 

gaat deze geven aan groepjes kinderen uit groep 

4 t/m 8. De kinderen zijn door de leerkracht 
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en/of IB-er aangedragen. Ouders krijgen na de 

vakantie een berichtje als hun kind mee gaat 

doen.  

Rots en Water training is een groepstraining om 

positieve weerbaarheid en sociale 

vaardigheden bij kinderen te vergroten. Door 

middel van lichamelijke oefeningen, 

gecombineerd met mentale oefeningen wordt 

er gewerkt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen 

en zelfreflectie. 

 

Covid draaiboek  

In juli 2022 is door de overheid besloten dat de 

bedrijven en instellingen per sector 

verschillende scenario’s moeten uitwerken voor 

verschillende “alarmfasen” met betrekking tot 

de covid-19 verspreiding in Nederland. Voor het 

onderwijs is een serie standaardmaatregelen 

vastgesteld. Het covid draaiboek zit in de 

bijlage. De MR heeft het draaiboek gelezen en 

op hoofdlijnen goedgekeurd. Op 17 november 

zullen we het met de MR verder finetunen. 

 

Fijne vakantie! 

 

Met vriendelijke groeten,  

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 

 

                     

http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws 

 

 

 

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

   pagina 5 

 

 

 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/

