
Waterlelienieuws                                             

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

29 april 2016  

 

 

Overzicht mei 

2 mei t/m 16 mei 

Meivakantie 

17 mei 

Montessori gaat op schoolreis, heel veel bussen 

rondom de school, houd hier rekening mee. 

18 mei 

korfbaltoernooi groepen 5 t/m 8, in de middag 

voor wie zich heeft opgegeven. 

20 mei 

Schoolreisgeld moet betaald zijn. 

27 mei 

Studiemiddag 

Verlengde ochtend (tijden van de woensdag) 

Kinderen middag vrij. 

 

                        

Aanmelden nieuwsbrief 

We vragen u om u opnieuw aan te melden voor 

de nieuwsbrief via de website of via de volgende 

link:  https://btn.ymlp.com/xgwmsebmgmgb   

Tot nu gebruikten we nog het Gantel account. 

We hebben nu een eigen account en zullen 

gedurende de overgangsfase tot de 

zomervakantie de nieuwsbrief ook via de mail 

aan u versturen. Na de zomervakantie gaan we 

ervan uit dat iedereen is aangemeld.  

 

 

 

Goede doel 

De week voor Pasen hebben we met elkaar geld 

gespaard voor het Goede Doel van dit jaar: 

‘Kinderen van Vluchtelingen in Nederland’ 

Met elkaar hebben we het mooie bedrag van 

585,09 euro opgehaald. 

Het geld wordt door Vluchtelingenwerk 

Nederland besteed aan het 

organiseren van Kindervakantieweken. 

We willen u en de kinderen bedanken voor het 

sparen voor dit  goede doel. 

Met vriendelijke groet, 

De Goede Doelen Commissie 

 

                               

Wateringse Veldloop 

Vanuit de ouderraad 

Wateringse Veldloop, zondag 12 juni 2016 

Alle kinderen hebben onlangs een brief m.b.t. 

de Wateringse Veldloop meegekregen. Hierbij 

kon ook het strookje ingevuld worden waar een 

afstand aangekruist kon worden. 

Er hebben zich heel veel kinderen opgegeven, 

zowel  voor de peuterloop als voor de 2.5 en de 

5 km zijn er heel veel aanmeldingen gekomen, 

super! Wat een sportieve kinderen heeft de 

Waterlelie!! 

Mochten er nu nog kinderen zijn die graag mee 

willen rennen maar die het strookje nog niet 

hebben ingeleverd dan kunt u uw kind (eren) 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
https://btn.ymlp.com/xgwmsebmgmgb
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nog aanmelden via 

www.wateringseveld.info/loopfestijn. 

Wanneer u aangeeft dat uw kind met CBS de 

Waterlelie loopt, dan zijn er geen kosten aan 

verbonden en dan zal het startbewijs via school 

komen. 

Let op: Dit kan tot 15 mei. Hierna kan uw kind 

niet meer met school meelopen. Uw kind kan 

dan nog wel deelnemen aan de Wateringse 

Veldloop alleen de inschrijving is voor eigen 

rekening en u zal het startbewijs dan zelf 

moeten ophalen. 

De aanmeldingen zijn overweldigend, laten we 

er een mooi loopfestijn van maken waar de 

massa Waterleliegroen kleurt! 

                                     

Huisvesting  

Het is eindelijk zover!  

Het gebouw aan de Oostergosingel 153 is klaar 

en wij kunnen gaan verhuizen! 

De spullen van groep 8 worden verhuisd in de 

meivakantie. Het inrichten van de klas gebeurt 

op dinsdag 17 mei door de leerkrachten van 

groep 8. 

Na de meivakantie hebben we ons speellokaal 

weer terug en ook de personeelskamer is dan 

weer vrij. Groep 4b verhuist namelijk naar het 

lokaal van groep 8a.  

We zijn heel blij met de mooie grote lokalen 

aan de Oostergosingel. We hebben daar drie 

lokalen tot onze beschikking. Als alles is 

ingericht zullen we een foto op de website 

plaatsten. Het derde lokaal wordt nog 

gebruiksklaar gemaakt. We willen dit lokaal 

onder andere gaan gebruiken voor de Linkgroep 

en techniek . We houden u op de hoogte.  

                                

 

Medezeggenschap Raad (MR) 

Wist u dat we op de Waterlelie een hele actieve 

MR hebben? En weet u wat we allemaal doen? 

De doelstelling van de Medezeggenschap Raad 

(MR) is om een school te creëren die de 

belangen van de leerlingen, het personeel en de 

ouders waarborgt. Het is de taak van de 

medezeggenschapsraad (MR) om met het 

bestuur en de directie van de school mee te 

denken, adviezen te geven en mee te beslissen 

over alles wat de school aangaat. De ouders in 

de MR vertegenwoordigen de ouders van de 

leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij 

u leeft! Bij deze nieuwsbrief zit onze flyer. Kijk 

ook eens op de site voor meer informatie. 

www.cbsdewaterlelie.nl onder het kopjes 

ouders.  

                                

 

Bericht van het SCOH 

Beste ouders, 

De SCOH streeft naar een relatie tussen scholen 

en ouders waarin beide partijen elkaars positie 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
http://www.wateringseveld.info/loopfestijn
http://www.cbsdewaterlelie.nl/


Waterlelienieuws 

 

 

 

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

   pagina - 3 - 

 

 

en verantwoordelijkheid in opvoeding en 

onderwijs erkennen én elkaar weten te 

versterken. In dat proces gaan we ook op zoek 

naar nieuwe vormen van samenwerken. Eén 

van die nieuwe vormen is het jaarlijks 

organiseren van een activiteit voor ouders. 

Om met deze activiteit goed aan te sluiten bij 

wat er leeft bij de ouders, willen we eerst de 

thema’s inventariseren. Vriendelijk verzoek om 

de enquête in te vullen. Het invullen kost 

maximaal 2 minuten en kan tot 15 mei 2016.  

Hartelijk dank. 

SCOH Kenniscentrum 

                                 

Koningsspelen 

Op 22 april hebben wij de Koningsspelen 

gevierd met ondersteuning van maXMusic en 

de ouderraad. Wat een fantastische dag! 

De kinderen en leerkrachten waren allemaal in 

de koninklijke kleuren gekleed en deden actief 

mee aan de opening op het plein. 

Dit jaar hebben wij er voor gekozen om er een 

muzikale en bewegelijke dag van te maken. Dit 

betekende onder andere djembé spelen, 

trommelen op vaten, hiphop, breakdance en 

zingen. Tussendoor kon het luchtkussen 

gebruikt worden. Iedereen heeft ervan 

genoten! 

 

 

Meester Anthony 

Afgelopen zondag werd meester Anthony 65 

jaar. Dat hebben we niet onopgemerkt voorbij 

laten gaan! Meester Anthony heeft cadeautjes 

gekregen en heel veel aandacht van iedereen! 

We zijn ook erg blij dat meester Anthony zijn 

pensioen nog even heeft uitgesteld.  

In oktober zullen wij er echt aan moeten 

geloven.

  

 

Overblijfleidsters 

Wij organiseren regelmatig  voor de nieuwe 

overblijfleid(st)ers een allround cursus 

TussenSchoolseOpvang (TSO). Voor degene die 

deze cursus al hebben gevolgd in het schooljaar 

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_pOhR4zbKEKiMDObL6FXzpgvvlOPKvdMkwp-OwcxamFUQ1JMTEw0VEcxWjlQWldQUVQ1WlE4UERIVQ%3D%3D


Waterlelienieuws 

 

 

 

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

   pagina - 4 - 

 

 

2013-2014 is afgelopen schooljaar een 

verdiepingscursus georganiseerd.  

Om de professionaliteit van TSO vast te houden 

en verder te vergroten zal regelmatig een 

kortere vervolgcursus worden georganiseerd. 

Onderwerpen die dit keer onder andere aan de 

orde kwamen waren: kinderen die extra 

aandacht vragen, kinderen aanspreken op 

gedrag en aandacht voor jongens. 

Wij zijn heel trots dat al onze overblijfleidsters 

weer geschoold zijn! Dinsdag hebben we tijdens 

de overblijfvergadering de certificaten 

uitgedeeld! 

 

 

                                   

Overblijf verandering 

Vanaf dinsdag 17 mei 2016 zullen de groepen 8 

op hun eigen locatie gaan overblijven. De 

samenstelling van de overblijfgroepen van de 

bovenbouw wijzigen daardoor voor enkele 

kinderen.  

Tevens gaan wij het buitenspelen en eten van 

onderbouw en midden/bovenbouw omdraaien. 

We verwachten daarmee meer rust en 

overzicht op het plein te creëren. Ook starten 

we met een proef waarbij kinderen zich kunnen 

inschrijven voor een sportieve buitenactiviteit 

zoals bijv. korfbal, vier op een rij en nog meer.  

                               

 

Overblijf gedragsregels 

De Waterlelie biedt de kinderen de 

mogelijkheid om tussen de middag over te 

blijven. We streven ernaar de overblijf een 

ontspanningsmoment te laten zijn, waar 

kinderen in rust en een gezellige sfeer hun 

lunch kunnen nuttigen. 

Wanneer de gedragsregels worden 

overschreden, kunnen onder andere de 

onderstaande maatregelen worden getroffen 

met als doel: de leerling bewust maken van zijn 

ongewenste gedrag en daardoor ongewenst 

gedrag voor de toekomst voorkomen. 

Onderstaande wordt aan ons gedragsprotocol 

toegevoegd. 

Stappenplan: We luisteren naar de 

overblijfleidsters. Zo niet dan worden er 

stappen gezet: 
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1. De leerling wordt aangesproken op de (fysieke 
en/of verbale) overtreding door de 
overblijfleidster en biedt zijn excuses aan. 

2. De leerling wordt binnen gezet gedurende een 

korte periode tijdens het buitenspelen 

en wordt aangesproken op de overtreding 

door de overblijfcoördinator (juf Monique). De 

leerling blijft één pauze binnen. 

3. De leerling wordt naar binnen gestuurd en de 
overblijfcoördinator haalt de leerkracht erbij. 
De leerkracht praat met de leerling en vertelt 
hem welke passende maatregel wordt 
genomen (straf). (mail naar ouders door 
leerkracht) 

4. De leerling wordt naar binnen gestuurd en de 

overblijfcoördinator haalt de directie erbij. De 

directie praat met de leerling en vertelt hem 

dat hij een dag niet mag overblijven. De 

ouders worden gebeld door de directie. 

Vervolg is: een week niet overblijven, 

vervolgens een bepaalde periode. Nieuw 

schooljaar is nieuwe start. 

We maken in bovenstaande onderscheid tussen 

onder/midden en bovenbouw. Een kind uit de 

bovenbouw kan voor de rest van het schooljaar 

de overblijf ontzegd worden 

Voor de onder/middenbouw geldt de 

ontzegging tussen twee vakantieperiodes. 

                          

Schoolreis 

Vandaag krijgen de kinderen uit groep 1 t/m 7 

een brief mee over het schoolreisje op 13 juni. 

                                      

                                  

 

BHV 

Op de Waterlelie hebben 9 collega’s hun BHV 

diploma. Woensdag 20 april gingen we op 

herhaling voor het eerst op school zelf.  

Naast dat we alle bijbehorende vaardigheden 

hebben geoefend hebben we ook aanwijzingen 

gekregen over de ontruimingsoefening en de 

vluchtroutes van het gebouw. 

Daarnaast hebben we een calamiteiten app 

voor alle collega’s die we direct bekijken bij het 

afgaan van de slow whoop (alarm signaal). Ook 

hebben we afspraken gemaakt in het geval dat 

we de school niet meer in kunnen na een 

ontruiming. We gaan dan met de kinderen naar 

de sporthal. De telefoonlijst met alle nummers 

van ouders nemen we altijd mee naar buiten bij 

een ontruiming.    

We gaan er natuurlijk van uit dat dit nooit nodig 

hoeft te zijn maar we zijn in ieder geval goed 

voorbereid.  

http://www.cbsdewaterlelie.nl/
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Verjaardagen  

In mei zijn jarig: 

Davin Cheng, Rafaayro 

Berrenstein, Kylian Jonker, 

Ashish Moenielal, Quinten 

Rensen, Noah van Diggele, 

David Nunes Roque, Hugo Coumou, Stijn Duits, 

Daley van Kralingen, Anisha Moelchand, Bowie 

Butter, Vaidehi Bansie, Majda Abarkan, Lisanne 

de Jong, Abdeslam Abou-Omar, Liene van 

Bergenhenegouwen, Roos Wieser, Adam 

Benlamchich, Laura Coumou, Julian 

Westerduin, Thomas Boevink, Sophie Baars, 

Julius Nijland, Tim Eblé, Tess Kuijpers, Jada van 

den Bergh, Ivar Janse, Angelina van der Spek, 

Faical Abou-Omar, Jelmer Beekuizen, Marjolein 

den Dulk, Kate Nevrlka, Demi van der Plas, Diya 

Sewnath, Binck Tammer, Giovanni de Goeij, 

Lotte Wouters, Jordi van der Horst, Jihan 

Abarkan, Niekki Snels, Wout Valk, Fedde 

Nieuwenhuizen, Fabio Pittana, Darin Kooima, 

Hessel Klijn, Alexandra de Wolff-Henriques, 

Maud Noordman, Chris de Bruin, Kim Vlek, Iris 

Beekhuizen, Lia Abdullah 

 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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