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Overzicht februari 

1 februari 

Alle kinderen vrij i.v.m. studiedag 

2 februari 

Inspectiebezoek  

3 en 4 februari 

10-min gesprekken groepen 1/2 

4 februari 

groepen 8 een les in Museum  

de Gevangenpoort 

10 februari 

        groep ½ a voorleesles bieb om 9.00 uur 

       12 februari 

       groep ½ b voorleesles bieb om 9.00 uur 

disco groepen 7 & 8 

15 februari 

        groep ½ c voorleesles bieb om 9.00 uur 

       18 februari         

       groep ½ d voorleesles bieb om 9.00 uur 

       19 februari 

       groep ½ e voorleesles bieb om 9.00 uur 

groep 4b een les in gemeentemuseum Den                    

Haag 

groepen 3 voorstelling  Zuiderstrandtheater  

Residentie  Orkest  

22 t/m 26 februari 

voorjaarsvakantie  

 

                        

 

2016 

Dit is het eerste Waterlelienieuws van mij als 

nieuwe directeur van de Waterlelie. Het jaar 

2016 zijn we allemaal gemotiveerd en uitgerust 

begonnen. We hebben afscheid genomen van 

meester van Reine en hebben met het team 

lekker bij de Griek gegeten. Januari is altijd de 

maand van de CITO toetsen. Die zijn inmiddels 

bijna allemaal afgerond. Op de studiedag gaan 

de leerkrachten  de gegevens van de toetsen 

uitwerken en analyseren. Naar aanleiding 

daarvan worden er groepsplannen gemaakt en 

doelen gesteld voor de tweede helft van het 

schooljaar. U als ouders krijgt middels het 

rapport  en tijdens de 10 minuten gesprekken 

van de leerkracht te horen hoe het gaat met de 

vorderingen van uw kind. Bij het rapport krijgen 

de kinderen van groep 2 en de kinderen van 

groep 4 t/m 7 de CITO grafieken mee. 

 

 

 

 

10 min gesprekken groep 1/2   

Op woensdag 3 februari en donderdag 4 februari 

worden de ouders van de groepen 1 en 2 op 

school verwacht voor een tien-minutengesprek 

over de vorderingen van hun kind.  
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Groep 8 naar het VO 

In december hebben de leerlingen van groep 8 

hun schooladvies gekregen. In de maanden 

januari en februari kunnen de kinderen met hun 

ouders de open dagen bezoeken. Heel veel 

succes met het kiezen van jullie middelbare 

school!  

                                

 

Studiedag 

Zoals ook op de ouderkalender staat vermeld:  

op 1 februari zijn alle leerlingen vrij, de juffen en 

meesters hebben een studiedag.  

 

                         

 

Inspectiebezoek op de Waterlelie 

Op 2 februari wordt CBS De Waterlelie bezocht 

door de onderwijsinspectie. Het bezoek wordt 

afgelegd vanwege de verplichting van de 

inspectie om scholen voor primair onderwijs 

ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken.   

 

Uitgangspunten 

De uitvoering van het onderzoek gebeurt door 

één of twee inspecteurs. Het onderzoek richt 

zich inhoudelijk op de standaarden van het 

(concept) waarderingskader. Ook controle van 

de naleving van wettelijke voorschriften maakt 

deel uit van het onderzoek. Bij scholen die als 

goed of voldoende beoordeeld worden wordt 

het basisarrangement verlengd. Op scholen 

waar risico’s gezien worden voor de kwaliteit 

wordt het pilotonderzoek afgebroken en 

omgezet in een kwaliteitsonderzoek. 

 

Samen kijken 

In dit onderzoek voert de inspecteur samen met 

de directie en/of intern begeleiders van de 

school een aantal lesobservaties uit op basis 

van het observatie-instrument of de kijkwijzer 

van de school. Na afloop is er een gesprek. 

Eerst worden de lesobservaties besproken. Het 

gaat er hierbij niet om de details van elke 

afzonderlijke les, maar om de 

groepsoverstijgende kwaliteit. Ook vindt 

reflectie plaats op de manier waarop de school 

de kwaliteit van didactisch handelen 

observeert. Vervolgens brengen de 

schoolobservanten en de directie/intern 

begeleider samen met de inspecteur de 

standaard Zicht op ontwikkeling in kaart aan de 

hand van de klassenadministratie (zoals 

bijvoorbeeld toets gegevens en 

groepsoverzichten). 

 

Het feedbackgesprek 

Aan het einde van de bezoekdag vindt het 

feedbackgesprek plaats. Uitgenodigd zijn de 

schoolleider, de intern begeleider en een 
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vertegenwoordiging van de leraren en het 

bestuur. In het gesprek geeft de inspecteur een 

oordeel over de standaarden en de 

onderbouwing daarvan. Ook krijgt de school 

feedback op de kwaliteit van het 

lesobservatiesysteem. Vervolgens komt de 

vraag aan de orde hoe de school zich verder kan 

ontwikkelen. 

 

De beoordeling 

Het onderzoek leidt tot een oordeel per 

standaard: goed, voldoende, zwak of zeer zwak.  

 

Het rapport 

De bevindingen van onderzoek worden 

beschreven in een rapport. In het rapport staat 

het oordeel over de afzonderlijke standaarden 

met een onderbouwing. De definitieve versie 

van het rapport wordt gepubliceerd op de 

website van de inspectie. 

 

Een spannende dag voor ons, maar we zien er 

naar uit en hebben vertrouwen in het oordeel 

van de inspectie.  

    

                       

 

Disco groepen 7 en 8 

Vrijdagavond 12 februari wordt van 19.30-22.00 

uur in het speellokaal van de Montessori de 

jaarlijkse disco voor onze groepen 7 en 8 

gehouden. Het thema van de avond is 

“tweelingen en meerlingen”. De kinderen 

mogen in dit thema verkleed komen. 

 

                       

 

2e termijn overblijfbetaling  
Voor 1 januari 2016 had de 2de termijn van de 

overblijfbijdrage bij ons binnen moeten zijn. Dit 

is helaas nog niet door iedereen gedaan. We 

verzoeken u daarom de openstaande betaling 

voor 5 februari 2016 alsnog  in orde te maken. 

Het afgelopen schooljaar hebben wij ons erg 

moeten inspannen om alle overblijfrekeningen 

van de ouders betaald te krijgen. Om te 

voorkomen dat bij sommige ouders een 

betalingsachterstand ontstaat, controleren we 

half februari welke ouders hun overblijfbijdrage 

nog moeten betalen. Het niet betalen van de 

overblijfbijdrage kan tot gevolg hebben dat uw 

kind niet meer kan overblijven.  

 

 

                           

 

Ouderbijdrage  

Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet 

hebben betaald , vragen wij dit zo spoedig 

mogelijk te doen. De bedragen zijn € 75,00 (1e 
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kind), € 55,00 (2e kind) en € 35,00 (3e kind) en 

kunnen onder vermelding van de naam en de 

groep van het kind worden overgemaakt op 

bankrekening NL40ABNA0420892443 ten name 

van CBS De Waterlelie  

Net als vorig schooljaar is in gezamenlijk overleg 

met de schooldirectie en MR afgesproken, dat 

indien de ouderbijdrage niet wordt ontvangen er 

een extra bijdrage in rekening zal worden 

gebracht voor het komende schoolreisje dit 

voorjaar. Wij hopen natuurlijk dat niet nodig zal 

zijn. Dank voor uw bijdrage.       

 

                        

 

Museumbezoek 

Op donderdag 4 februari bezoekt groep 8a om 

9.00 uur Museum de Gevangenpoort. De bus 

vertrekt om 8.30 uur. Groep 8b gaat dezelfde 

ochtend ook naar Museum de Gevangenpoort 

en vertrekt om 10.30 uur met de bus. Zij blijven 

verplicht over. Op vrijdag 19 februari bezoekt 

groep 4b het Gemeentemuseum. Omdat de 

groep om 12.45 uur met de bus bij school 

vertrekt, blijven de kinderen die dag allemaal 

verplicht over. 

De groepen 3 gaan vrijdag 19 februari naar de 

voorstelling Carnaval der Dieren van het 

Residentie Orkest in het Zuiderstrandtheater.  

Ze vertrekken rond 9 uur en zijn voor kwart 

voor 12 weer terug.      

SCOH  

SCOH presenteert met trots haar digitale 

nieuwsbrief. Voor iedereen die geïnformeerd 

wil blijven over de ontwikkelingen van een 

belangrijke speler in het onderwijs in Den Haag 

en omstreken. In de strategische agenda voor 

2015 – 2018 stelde SCOH haar richting vast: we 

doen het samen. Zowel binnen SCOH als met 

andere partners wordt naar samenwerking 

gezocht. Over die samenwerking en de 

uitwerking van haar standpunten wil SCOH de 

vele geïnteresseerden op de hoogte houden. 

Wij willen ook u aanmoedigen zich in te 

schrijven voor deze nieuwsbrief. Dat kan via de 

nieuwe website http://www.scoh.nl/over-

scoh/inschrijven-nieuwsbrief.  

 

                       

 

Nationale voorleesdagen 

Binnenkort gaan de Nationale Voorleesdagen 

weer van start. Het prentenboek We hebben er 

een geitje bij! staat dit jaar centraal. 

De kleutergroepen zijn uitgenodigd voor een 

leuke les in de bibliotheek rondom dit 

prentenboek. 
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Verjaardagen  

In januari zijn jarig 

geweest: 

Indira Korver, Lizzy 

Haksteen, Alec van 

Vianen, Lina Ben 

Ali, Phyleine de Bruin, Charlotte van der Boom, 

Jennifer Buschgens, Avaniya Ramchand, Loek 

Menke, Loyce Hoencamp, Cruz Butter, 

Marciano de Boom, Diyani de Jong, Kevin Che, 

Robin Schroth, Jildou Brakke, Iris Arkesteijn, 

Vincent Reitsma, Noa van Bree Jay-Jay van 

Schijndel, Daan van Hulst, Mari-Carmen Verwer, 

Hidde Vermeulen, Sven de Bakker, Aditi 

Sadhoe, Berat Tuzalcik, Luca Bauman, Maurits 

Huijbens, Zakaria Aoulad Mohammadi, Nevaeh 

Goos, Philine Winkler, Noëlle Baidjoe, Emjay 

Dekker, Tijmen Kroes, Mei-Li Heijnen, Jayson 

Piasecki, Sorab Shams, Shaya Bahadoersing, 

Chiara Gioia, Milan van der Zwan 

In februari zijn jarig: 

Marouane Aoulad Mohammadi, Naoufal 

Lamrini, Thijmen Huliselan, Lisa Maseland, Bas 

Leeuwenburgh, Tiffany van der Linden, Tara van 

der Linden, Bart Boone, Sha’iestah 

Lalmahomed, Emily van Meerbeek, Yannick 

Groos, Stan Valk, Noa Buijtelaar, Fenna van den 

Akker, Justin Slootweg, Luciano de Boom, 

Joaquin Camonier, Nali Aziz, Isabel Coret, 

Tijmen Westerduin, Jaden Sabee, Femke de 

Vor, Kevin Oosenbrug, Dani Asraf, Richard 

Winterkamp 

 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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