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Terugblik studiedag 30 januari  

Tijdens de studiedag hebben wij met elkaar 

gesproken over onze huidige omgangsregels 

in school. 

In school gelden regels waar iedereen zich 

aan moet houden. In elke klas zijn ook 

specifieke klassenregels gemaakt, samen 

met de kinderen. Dit geeft voor iedereen 

structuur en duidelijkheid.  

We willen naar een doorgaande lijn in de 

hele school waarbij de regels zichtbaar zijn. 

Afspraken en regels in school hebben tot 

doel: 

• dat iedereen zich veilig voelt 

• dat er een goed leefklimaat is 

• dat er een goed leerklimaat is 

Regels moeten duidelijk en begrijpelijk zijn 

en voor iedereen te onthouden. Voor zowel 

kinderen uit de kleutergroepen als in de 

bovenbouw. We willen in elke klas dezelfde 

poster zodat iedereen weet waar de regels 

en afspraken te vinden zijn.  Ook de 

leerlingenraad wordt betrokken. We zijn nu  

gekomen tot 3 algemene schoolregels en 

hebben ook de klassenregels bekeken en zo 

nodig herzien. We houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

Voortgangsgesprekken  

In de week van 20 februari zijn de 

voortgangsgesprekken.  

Voor groep 1/2 zijn de gesprekken met 

leerkracht en ouders.  

Voor groep 3 t/m 7 zijn de gesprekken met 

leerkracht, ouders en kind.  

U ontvangt hierover een apart bericht van de 

leerkracht van uw kind(eren). 

 

Schoolreis  

Op de schoolkalender heeft u kunnen zien dat 

de schoolreis op vrijdag 21 april staat 

gepland. Omdat op deze dag ook het 

Suikerfeest is en wij vinden dat alle kinderen 

mee moeten kunnen op schoolreis hebben 

wij het schoolreisje verplaatst naar maandag 

8 mei. We zullen wel een speciale invulling 

geven aan de dag omdat het de dag van de 

Koningsspelen is. Wij hebben ervoor gekozen 

om op de dag van de koningsspelen het ene 

jaar sportdag te doen en het ander jaar 

schoolreis. Deze keer vullen we de dag anders 

in.   

Het schoolreisje is voor groep 3 t/m 7 en niet 

voor groep 3 t/m 8 zoals op de jaarplanning   

staat vermeld. Groep 8 gaat in juni op kamp.



 

 

 

BSO 2Waterlelies  

Wij zijn heel blij met de nauwe samenwerking 

met 2Samen. De peutergroepen zijn al goed 

bezet. Bij de BSO zijn nog genoeg plekken.  

Iedereen is van harte welkom voor een 

vrijblijvende rondleiding aan de Oostergosingel 

153 op de Lelie. Daar zitten ook de groep 3 en 7 

van de Waterlelie. 

Klik hier voor meer informatie.  

 

 

Dodehoekles groep 7  

Elk schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 de 

dodehoekles. Leerlingen gaan in groepjes naar 

de vrachtwagen die in de buurt van de school 

staat geparkeerd. Daar zal de Rijinstructeur de 

kinderen wijzen op de gevaren van de dode 

hoek. De overige leerlingen blijven in de klas en 

gaan aan de slag met de bijbehorende 

werkbladen. De les wordt met de leerlingen 

nabesproken door de Rijinstructeur i.s.m. de 

leerkracht. 

 

Afval  

Op onze school is een afvalanalyse uitgevoerd 

door de organisatie  ‘Afval onder de Loep” uit 

Den Haag. Zij werken in opdracht van Natuur en 

Milieu Educatie (NME) van de gemeente Den 

Haag.  

Hieronder een stuk geschreven door NME Den 

Haag: 

 

Met 2 restafvalcontainers die 2 keer per week 

wordt geleegd (770L) zit de school op ongeveer  

6L afval per leerling per week. Daarmee heeft De 

Waterlelie  iets meer afval in vergelijking met 

andere scholen in Den Haag. Gemiddeld hebben 

de Haagse scholen ongeveer 5L afval per leerling 

per week.  

 

Op de school worden de volgende afvalstromen 

gescheiden: restafval, papier, batterijen en 

printcartridges hebben een aparte bak.  

 

Met groep 6b  is er een afval analyse gedaan. 

Want als je weet wat voor afval er op de school 

ontstaat, weet je ook waar de kansen zijn om het 

afval te verminderen! Met de klas hebben we 

gekeken wat voor afval er dus eigenlijk in de 

bakken van de school komt.  

Wat voor grondstoffen dit zijn en hoe we het 

milieu kunnen helpen. 

https://www.2samen.nl/kinderopvang/den-haag/wateringse-veld/bso/bso-2waterlelies/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6b wist al op veel vragen antwoord te 

geven over de grondstoffen die we vonden in de 

afvalzak. Op de foto’s zien we de inhoud van de 

zakken. Een opvallend deel papier komt er uit de 

zak, daarnaast veel drinkpakjes en verpakkingen 

van eten.  

 

Op steeds meer scholen zien we dat ouders 

bewust kiezen voor een drinkbidon/fles en een 

broodtrommel. Door voor een bidon te kiezen 

en brood in een trommeltje is er niet alleen 

minder afval op school maar zorgt dit ook voor 

gezondere kinderen.  

Een hele grote win dus: een broodtrommel en 

bidon is dus milieuvriendelijker, goedkoper en 

gezonder. 

 

Minder afval scheelt de school en de gemeente 

veel geld en is beter voor het milieu! 

 

Te laat komen  

Voor kinderen die regelmatig te laat komen 

werken wij samen met leerplicht volgens de  

4-8-12-16-regeling. Deze werkt als volgt: 

 

4. Bij 4 keer te laat komen. De administratie 

stuurt de ouders (cc aan de leerkracht en de 

directie) een mail met de melding dat de 

leerling 4 keer te laat is gekomen. 

8. Bij 8 keer te laat komen. De directie stuurt de 

ouders (cc naar de leerkracht) een mail, waarin 

wordt gewaarschuwd dat de leerling 8 keer te 

laat is gekomen. In deze mail wordt aan de 

ouders duidelijk gemaakt dat er bij 12x een 

melding bij de afdeling Leerplicht gedaan zal 

worden. 

12. Bij 12 keer te laat komen. School doet een 

melding bij de afdeling Leerplicht. De ouders 

worden schriftelijk op de hoogte gesteld over 

de melding en het aantal keren verzuim. De 

leerplichtambtenaar stuurt de ouders een 

waarschuwingsbrief. Indien het gezin 

recentelijk bekend is met verzuim bij de 



 

 

 

afdeling Leerplicht, worden de ouders door de 

leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een 

gesprek. 

16. Leerling blijft te laat komen. De school doet 

nogmaals een melding bij de afdeling 

Leerplicht. De ouders die eerder een 

waarschuwingsbrief hebben gekregen, worden 

alsnog door de leerplichtambtenaar 

uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Margot Vogelaar 

Directeur CBS De Waterlelie 

 
 



 

 

 

 


