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Overzicht maart  

4 maart 

groep 4a Gemeente museum 

8 maart 

groepen 8 Regentes  

10 maart  

groepen 6 theater aan t Spui 

11 maart 

groep 3 t/m 8 rapport mee 

16 en 17 maart 

       10-min gesprek groep 3-7 

17 maart  

groep 3a Mesdag collectie  

18 maart 

groep 3b Mesdag collectie  

       22 maart 

       groep 1/2 a,b,c  Muzee Scheveningen  

24 maart 

Paasviering 

        groepen 7 Nationaal Archief 

       25 maart  

       goede vrijdag (vrij) 

       28 maart  

       2e paasdag (vrij) 

 

                        

 

 

Inspectiebezoek 

Op 2 februari kregen we bezoek van de 

onderwijsinspectie. Het was een spannende en 

leuke dag. De inspecteur heeft gesprekken 

gevoerd met de directie, de IB-ers, de 

leerkrachten en de kinderen. Aan het eind van 

de dag bleek dat de inspecteur meer dan 

tevreden was. Inmiddels hebben we een 

concept rapport gekregen. Hieronder de 

samenvatting uit dat rapport. Wanneer het 

rapport definitief is zullen wij het op onze 

website plaatsen.  

 

Samenvatting van de belangrijkste oordelen 

 

De Waterlelie heeft haar kwaliteit op orde en 

de inspectie handhaaft het basisarrangement. 

De school behaalt elk jaar voldoende 

eindresultaten. Het team volgt gedurende de 

schoolloopbaan van de leerlingen hun 

resultaten en ziet ze, zeker in de bovenbouw, 

verbeteren. De wijze waarop de leerkrachten 

en de intern begeleiders zicht houden op de 

vorderingen van de leerlingen is zeer gedegen 

en prachtig vastgelegd in de Waterlelie-

zorgroute en het volgsysteem voor de kleuters. 

De lessen die de leerkrachten geven zijn van 

goede kwaliteit. Soms kan de uitleg nog beter 

afgestemd worden op de onderwijsbehoefte 

van de leerlingen. De Waterlelie is een veilige 

school waar leerkrachten en leerlingen 

respectvol met elkaar omgaan. Onder de 

inspirerende leiding van directie en intern 
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begeleiders werkt de school continu aan haar 

schoolontwikkeling. Waarom wel voor de ene 

verbeteractiviteit gekozen wordt en niet voor 

de andere verbeteractiviteit kan 

beargumenteerd worden vanuit uitgebreidere 

evaluaties. 

 

 

Kwink: methode sociaal emotionele 

ontwikkeling 

Uw kind gaat zo’n 25 uur per week naar school. 

40 weken lang. 8 jaar achter elkaar. En dan nog 

het voorgezet onderwijs en wellicht andere 

vervolgopleidingen. U geeft de opvoeding van 

uw kind tussen duizenden uren in handen van 

docenten. Ook aan onze leerkrachten. Samen 

met hen bent u de belangrijkste opvoeder. 

Daarom is het zo belangrijk dat wij als school en 

u als ouders goed samenwerken. We zijn 

immers beiden verantwoordelijk voor een leer- 

en leefomgeving waarin kinderen – ook uw kind 

– zich sociaal veilig voelt, plezier ervaart, 

geborgenheid en vertrouwen. In zo’n omgeving 

zal uw kind optimaal presteren. Cognitief én 

sociaal-emotioneel leren. Als die twee in balans 

zijn, is uw kind dat meestal ook. 

Daar werken we als school hard aan. Onder 

andere met de methode Kwink voor sociaal-

emotioneel leren. Bij elke Kwink-les (20 per 

jaar) zitten ook vragen en opdrachten voor 

thuis. Vanaf de voorjaarsvakantie zullen we ook 

het onderdeel 'kwink thuis' betrekken bij de 

les. Op deze manier weet u wat de kinderen 

leren aan sociaal-emotionele vaardigheden en 

kunt u uw kind thuis ook beter ondersteunen 

op dit gebied. Nadat de les op school gegeven is 

stuurt de leerkracht de opdracht/vraag die bij 

de les hoort, via de mail naar de ouders met 

een begeleidend briefje, indien nodig. 

Extra tips voor thuis vindt u in het Kwink 

Magazine op 

www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine. 

 

                               

Rots en Watertraining 

Vanaf woensdag 16 maart is het mogelijk voor 

kinderen van groep 5t/m 8 om deel te nemen 

aan een ROTS & WATER training in de gymzaal 

van de Gantel. Dit is een fysieke 

weerbaarheidstraining waarbij kinderen wordt 

geleerd om sterker in hun schoenen te staan en 

om beter om te gaan met moeilijke sociale 

situaties. Deze training zal gegeven worden 

door Kees van Leeuwen en Peter Wegman, die 

naast meester op de Gantel ook therapeut is. 

De training bestaat uit 10 lessen die 

plaatsvinden van 15:00 tot 16:00. Meer 

informatie kunt u lezen op 

http://www.kinderpraktijkkaboel.nl/groepstrai

ning-rots-en-water/ of u mailt naar 

kinderpraktijkkaboel@gmail.com.  

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
http://www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine
http://www.kinderpraktijkkaboel.nl/groepstraining-rots-en-water/
http://www.kinderpraktijkkaboel.nl/groepstraining-rots-en-water/
mailto:kinderpraktijkkaboel@gmail.com
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10 minuten gesprekken  

Op woensdag 16 maart en donderdag 17 maart 

worden de ouders van de groepen 3 t/m 7 op 

school verwacht voor een tien-minutengesprek 

over de vorderingen van hun kind. U krijgt 

hiervoor nog een uitnodiging. 

Omdat met de ouders van de groepen 8 nog niet 

zo lang geleden het advies Voortgezet Onderwijs 

is besproken, worden deze ouders alleen 

uitgenodigd als zij zich hiervoor aanmelden of als 

de leerkracht de ouders zelf wil spreken.  

 

                                

 

Uit de ouderraad 

Een van de momenten waarbij u als ouder 

gedurende het schooljaar in aanraking komt met 

de Ouderraad, is tijdens de 10-minuten 

gesprekken van uw kind(eren). Tijdens deze 

avonden zorgt de Ouderraad ervoor dat u ’s 

avonds van harte welkom wordt geheten op De 

Waterlelie. Het kantoor van juf Monique doet 

dan dienst als koffie/thee counter waarbij de 

Ouderraad u, voorafgaand aan het gesprek, 

graag voorziet van een kopje koffie of thee, 

desgewenst met een koekje erbij! De Ouderraad 

doet dit met veel plezier en merkt aan de 

reacties van de ouders en leerkrachten dat dit 

gebaar op prijs wordt gesteld. Medio maart 

vinden de rapportbesprekingen van de groepen 

3 t/m 7 weer plaats, graag tot dan! 

Paasviering 

Ook dit jaar vieren de groepen 1 t/m 8 Pasen. De 

invulling van de viering is niet meer voor alle 

groepen hetzelfde: 

 

De groepen 3 t/m 8 vieren het feest in de 

Bernadettekerk in Rijswijk. 

De Paasviering vindt plaats op donderdag 24 

maart.    

Daar zal het Paasverhaal centraal staan en zullen 

de kinderen verschillende Paasliedjes zingen. 

Het thema van dit jaar is ‘Een nieuw begin’.   

Na de viering brunchen de kinderen gezellig met 

elkaar in hun eigen klas. Hiervoor worden lootjes 

getrokken. 

 

Donderdag 24 maart verwachten we alle 

leerlingen om 8.20 uur in hun eigen klas. Het 

meegebrachte eten voor de brunch kan dan in 

de klas worden gezet.  

De schooltijden blijven onveranderd.  

Zodra de groepen compleet zijn zullen de 

groepen 3 t/m 8 lopend vertrekken vanaf school 

naar de kerk.   

Ouders van de Ouderraad begeleiden de 

groepen met oversteken. Ze zijn herkenbaar aan 

de gele hesjes.  

Onze Paasviering begint om 9.00 uur en zal tot 

9.45 uur duren.  

Na de Paasviering lopen alle leerlingen weer 

terug naar school.  
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Als we weer terug op school zijn gaan we van een 

heerlijke brunch genieten.  

 

De groepen ½ houden in de klas een paasontbijt, 

en vieren later in de ochtend het Paasfeest op 

school. Voor het ontbijt kunt u intekenen op de 

intekenlijst die bij de klassen zal worden 

opgehangen. 

 

Na de voorjaarsvakantie ontvangen de kinderen 

nog een brief over de Paasviering. 

 

We hopen voor iedereen op een mooie 

Paasviering en een gezellige paasbrunch of 

paasontbijt.  

                                    

 

Museumbezoek 

Op vrijdag 4 maart vertrekt groep 4a om 12.45 

naar het gemeentemuseum voor de les ‘Je neus 

achterna’. De groep blijft deze dag dus gratis 

verplicht over. 

Op dinsdagmiddag 8 maart gaan de groepen 8 

naar de voorstelling ‘Too cool for School’ van de 

Nieuwe Regentes. Omdat de voorstelling om 

13.00 begint blijven de groepen 8 deze dag 

verplicht over.  

Op donderdagochtend 10 maart gaan de 

groepen 6 naar de voorstelling ‘Hotel Perdu’ 

van het theater aan het Spui. Omdat zij niet op 

tijd terug zijn blijven deze groepen op deze dag 

verplicht over.  

Op donderdag 17 maart gaat groep 3a om 

12.45 ‘Op bezoek bij de schilder Mesdag’ zij 

blijven daarom deze dag verplicht over. 

Op vrijdag 18 maart vertrekt groep 3b om 8.30 

naar de Mesdag collectie. Het is dus belangrijk 

dat de kinderen deze dag op tijd op school zijn. 

Op dinsdag 22 maart vertrekt groep 1/2 a om 

8.30 naar Muzee Scheveningen voor de les 

schelpjes verzamelen. Het is dus belangrijk dat 

de kinderen deze dag op tijd op school zijn. Om 

10.00 zal ook groep 1/2 b voor deze les 

vertrekken en om 12.45 groep 1/2 c. De 

groepen 1/2 b en c blijven deze dag daarom 

gratis verplicht over. 

Op donderdag 24 maart vertrekt groep 7a om 

8.30 met de bus voor de les ‘Schatgraven in het 

Nationaal Archief’. Het is dus belangrijk dat de 

kinderen deze dag op tijd op school zijn. Om 

10.00 vertrekt groep 7b naar dezelfde les. 

Groep 7b blijft daarom deze dag verplicht gratis 

over. 

                

Verjaardagen  

In maart zijn jarig: 

Tijmen Ahuis, Ankit 

Sachdev, Senne van 

Dop, Jolisa Pabst, 

Louisa Onink, Daniël Nowee, Lucas Nijland, 

Julian Nowee, Max Brandon, Nasim Boukakar, 
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Wessel Hanjoel, Rehan Lalmahomed, 

Sebastiaan Stiemsma, Imraan El Yousoufi, Luka 

Tuyn, Dev Girjasing, Luuk Jansen, Elena Baars, 

Daniel Bullee, Djenna Slootweg, Jairo Lieuw On, 

Django van Heiningen, Kristel Hessels, Kim 

Hakkert, Jamie de Roo, YuYi Sun, Femke 

Wolsing, Lisa Wolsing, Dana van der Kraan, 

Colin Clardy, Sherilin Man, Dinand Orie, Alisha 

Asraf, Yentl Mortier, Sybren Noordman, 

Maegan Mos, Lani van Rooijen, Maaike Jutte, 

Demi de Kruif. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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