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Overzicht april 

5 april 

Studiemiddag, groep 1-8 middag vrij, les tot 

12.30 uur 

13 april 

juffendag groepen 1/2 

18 april  

13.00 groepen 4 Laaktheater 

19,20 en 21 april 

CITO eindtoets groep 8 

22 april 

Koningsspelen 

27 april 

Koningsdag, school gesloten 

29 april  

groep 5a Museon 'In de voetsporen van de 

Romeinen' 

groepen 7 'Schatgraven in het Nationaal 

Archief' 

2 mei t/m 16 mei 

Meivakantie 

                        

Interne cultuur coördinator 

Op woensdag 23 maart heeft Petra van der 

Zande (juf van groep 6b) haar certificaat voor 

interne cultuur coördinator gehaald. Zij heeft 

een beleidsplan geschreven waarin de 

vervolgplannen staan voor cultuuronderwijs op 

de Waterlelie. Volgende schooljaar zullen we 

ons muziekonderwijs professionaliseren. U 

hoort daar nog meer van. 

 

Goede doel 

Het Goede Doel waar we dit jaar voor hebben 

gekozen is: ‘Vluchtelingenwerk Nederland’.   

Het geld dat ingezameld wordt, komt ten goede 

van kinderen van vluchtelingen in Nederland.  

Voor deze groep kinderen worden dan leuke 

activiteiten georganiseerd. 

Vanaf maandag 21 maart tot en met donderdag 

24 maart hebben de kinderen gespaard. Dank u 

wel voor uw bijdrage. In het volgende 

Waterlelienieuws zullen we het opgehaalde 

bedrag bekend maken.  

                               

Wateringse Veldloop 

Op zondag 12 juni a.s. zal CBS de Waterlelie  

wederom deelnemen aan de Wateringse 

Veldloop. De  Ouderraad is op dit moment druk 

bezig met de organisatie hiervoor.  

Binnenkort wordt de brief met informatie over 

dit sportevenement via de leerkracht 

meegegeven. Let erop dat het strookje op tijd 

ingeleverd wordt, alleen dan kunnen de 

leerlingen kosteloos deelnemen aan de  

Wateringse Veldloop. 

Er kan voor verschillende afstanden worden 

ingeschreven op basis van leeftijd en niveau, 

dus iedereen kan meedoen! Ook zal er van 

tevoren geoefend worden  tijdens de gymles 

van meester Michael. 
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Het zou natuurlijk geweldig zijn als er veel 

leerlingen van de Waterlelie aan de start 

verschijnen. Wij hopen op een grote opkomst! 

JIJ KOMT TOCH OOK?! 

De Ouderraad  

                                     

Koningsspelen 

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest 

voor kinderen in het basisonderwijs.  

Sinds de eerste editie in 2013 nemen jaarlijks 

meer dan een miljoen kinderen en rond de 

5400 basisscholen deel aan de Koningsspelen.  

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen 

te laten zien hoe belangrijk én leuk het is 

om samen te ontbijten en te bewegen. 

Om er een echt feest van te maken, hebben we 

niet alleen sportieve maar ook muzikale 

activiteiten die dag! We doen aan streetdance, 

breakdance, zang, dans en nog veel meer. De 

workshops worden verzorgd door erkende 

docenten van Max Music. Naast bewegen 

d.m.v. dans zal er ook gesprongen worden, 

maar dat blijft nog even een verrassing van de 

ouderraad.  

We beginnen op 22 april buiten op het plein. 

Daarna gaan we genieten van het aangeboden 

ontbijt. Er is die dag een continurooster. Dat wil 

zeggen dat de hele school tot 14.30 uur door 

gaat met natuurlijk pauzes tussendoor. Na 

schooltijd om 14.30 worden de ouders in de 

klas van hun kind uitgenodigd.  

In de week voorafgaand aan de Koningsspelen 

krijgt u nog een uitgebreide brief!  

 

                                

Vakantieregeling 

Vakantieregeling 2016-2017 

Prinsjesdag Di 20 september 2016 

Herfstvakantie Ma 17 oktober 2016 t/m 
vr 21 oktober 2016 

Kerstvakantie Ma 26 december 2016 
t/m vr 6 januari 2017 

Voorjaarsvakantie Ma 27 februari 2017 t/m 
vr 3 maart 2017 

Goede Vrijdag Vr 14 april 2017 

2de Paasdag Ma 17 april 2017 

Meivakantie Ma 24 april 2017 t/m vr 
5 mei 2017 

Hemelvaart 25 en 26 mei 2017 

2de Pinksterdag 5 juni 2017 

Zomervakantie Ma 10 juli 2017 t/m vr 
18 augustus 2017 

 

                                 

3-6-9-12 te laat regeling 

Onderstaand de regels die de gemeente Den 

Haag hanteert voor het te laat komen van 

leerlingen en die De Waterlelie volgt: 

 

3. Bij drie keer te laat komen op school: De 

administratie stuurt de ouders (in cc. aan de 

leerkracht en de directie) een mail met de 

melding dat de leerling drie keer te laat is 

gekomen. 

6. Bij zes keer te laat komen op school: De 

directie stuurt de ouders (in cc. naar de 
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leerkracht) een mail waarin wordt 

gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is 

gekomen. In deze mail wordt aan de ouders 

duidelijk gemaakt dat er bij 9x een melding bij 

de afdeling Leerplicht gedaan zal worden. 

9. Bij negen keer te laat komen op school: 

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. 

12. 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. 

 

NB. Aan het eind van een week worden de 

absentielijsten verwerkt en worden de brieven 

verzonden. In de brief wordt de stand van 

zaken aan het eind van een week vermeld.  

                             

Museumbezoek 

Op 18 april gaan de groepen 4 naar de 

voorstelling Buurman, Buurvrouw in het 

Laaktheater. De voorstelling begint om 13.00. De 

groepen blijven daarom deze dag verplicht over. 

 

Op vrijdag 29 april zullen de groepen 7 de les 

'Schatgraven in het Nationaal Archief' volgen. 

Groep 7a vertrekt direct om 8.30, het is dus 

belangrijk dat de leerlingen op tijd op school zijn.  

Groep 7b vertrekt om 10.00 en zal naar 

verwachting niet voor 12.00 terug zijn. Groep 7b 

blijft deze dag daarom verplicht over. 

 

Op vrijdag 29 april vertrekt groep 5a om 8.30 

met de bus naar het Museon voor de les; 'In de 

voetsporen van de Romeinen'. Het is dus 

belangrijk dat de leerlingen op tijd op school zijn. 

                          

Danser in de klas 

Vandaag is een spannende dag, er komt een 

danser op bezoek in de klas! We gaan zitten in 

een kring en de danser beweegt in ons midden. 

Kijk eens hoe lenig ze is en hoe goed ze op een 

been kan blijven staan… 

In de week van 18 april zullen de groepen 3 en 

4 deelnemen aan het project ‘Danser in de 

klas’. Basisschoolleerlingen maken zo op een 

persoonlijke manier kennis met het Nederlands 

Dans Theater. Een van de dansers van het 

gezelschap komt op bezoek en voert in het 

klaslokaal een solo uit.  Om de leerlingen voor 

te bereiden wordt het bezoek van de danser 

voorafgegaan door een introductie les van de 

afdeling Talentontwikkeling en Educatie van 
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NDT. Deze lessen zullen plaatsvinden op 18 en 

19 april. 

Op 21 april sluiten de groepen dit project af 

met een dansworkshop. Tijdens deze workshop 

gaan de leerlingen aan de slag met de 

verschillende elementen van moderne dans en 

het bewegingsmateriaal waar de danser ze mee 

geïntroduceerd heeft.  

Wij zijn blij dat we deze dag gebruik kunnen 

maken van het speellokaal van de Maria 

Montessorischool. 

De leerlingen van groep 3 en 4 hebben 21 april 

een dag vol beweging want de gymlessen gaan 

gewoon door. 

                                  

Juffendag 

Op woensdag 13 april vieren de juffen van de 

groepen 1/2 hun verjaardag. Op deze dag 

mogen de kinderen verkleed op school komen. 

Wat we gaan doen is nog een verrassing. De 

kinderen krijgen voor deze dag nog een aparte 

uitnodiging. 

                         

Viscursus 

Hierbij aandacht voor de jaarlijkse 

jeugdviscursus van de 

hengelsportvereniging(Stichting Visserij 

Belangen Delfland). Deze cursus wordt  gegeven 

door verschillende enthousiaste vrijwilligers. In 

deze cursus leren kinderen niet alleen effectief 

vissen maar worden ze vooral bewust gemaakt 

van het leven onderwater, het belang van dat 

leven en hoe de hengelsport op een 

respectvolle manier kan worden bedreven.  

Voor meer informatie zie de bijgevoegde flyer. 

                          

Verjaardagen  

In april zijn jarig: 

Tessa Knottnerus, Ryan 

de Vlieg, Konstantinos 

Ntafopoulos, Jyro 

Smees, Tirza Smit, Noam Masic, Philip 

Weijnand, Kee van Dongen, Casper Arkesteijn, 

Lois Bekkering, Hanneke Bredewold, Damian 

Orie, Floortje Biever, Kelvin de Roo, Naomi 

Roozen, Bas Looman, Raquel Sousa da Costa, 

Levi van Holstein, Dani Abdullah, Marijn Nijland, 

Jayden Schoemaker, Aman Alakhramsing, Hidde 

Brakke, Thei Streefkerk, Sandy Abdelkader, 

Alina Turchina, Buse Yavuz, Alice Feitz, Nikki 

Stofmeel, Merijn Voorham, Stijn van Dijl, Isabel 

van der Vet, Naomi Eckhardt, Milou de Bock, 

Amber Bruijn, Noah Ghazi 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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