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Overzicht juni 

8 juni 

sportdag groep 3,4,5 

10 juni 

studiedag alle kinderen vrij 

12 juni 

Wateringse Veld loop 

13 juni 

Schoolreis 

15 juni 

sportdag groep 6,7,8 

20 t/m 24 juni 

Schoolkamp groep 8 

20 en 21 juni 

10 minuten gesprekken groepen ½ 

29 juni  

sportdag groep ½ 

 

                        

Eindtoets groep 8 

Wij zijn zeer tevreden met de uitslag van de 

eindtoets: een gemiddelde score van 538 ! 

Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. We 

zijn trots op de kinderen en de juffen. 

 

 

 

De Lelie 

Op 17 mei hebben de juffen van groep 8 de Lelie 

ingericht. Op 18 mei hebben de kinderen van 

groep 8 onder het genot van een  glaasje 

kinderchampagne de lokalen in gebruik 

genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Wateringse Veld loop 

Op 12 juni zullen er heel veel kinderen van de 

Waterlelie meedoen aan de Wateringse Veld 

loop. Wij vinden het heel fijn dat de ouderraad 

de organisatie voor de kinderen van onze school 

op zich heeft genomen. Een week van te voren 

worden de startnummers uitgedeeld in de klas 
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en zal er een begeleidende brief worden 

uitgedeeld.   

                           

Sportdagen 

De sportdag voor groep 3 /4/5 en 6/7/8 wordt 

gehouden bij de Atletiekvereniging Sparta in het 

Zuiderpark. Het adres is Mr. P. Droogleever 

Fortuyn. U kunt de ingang van het Zuiderpark 

nemen aan de kant van de Melis Stokelaan. Dit 

ligt op nog geen 10 minuten rijden van onze 

school. 

Iedereen moet om 8.45 uur aanwezig zijn. Om 

8.45 uur moeten de kinderen verzamelen bij hun 

eigen leerkracht. Daar worden de kinderen 

opgehaald door de begeleiders.  

Wij hopen natuurlijk op mooi weer. Als de 

weersverwachtingen slecht zijn en de sportdag 

niet door kan gaan, staat er een bericht op de 

website bij het kopje nieuws. 

We wensen iedereen een vrolijke en vooral 

sportieve dag toe. 

 

                          

Groepen 8 op schoolkamp  

Van maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni gaan de 

groepen 8 op kamp. Op de fiets gaan zij naar  

hun locatie in Ter Aar. Wil je weten wat ze 

allemaal doen? Volg groep 8 op twitter:  

@kampwaterlelie en bekijk de foto's op de  

website We hopen op goed weer en een 

fantastische week!      

 

                               

De Kampgroet op 21,22 of 23 juni 

Wilt u uw zoon of dochter verrassen op kamp? 

Stuur dan een kampgroet! Dit is een kaartje dat 

wij aan de kinderen geven tijdens het 

avondeten.  

U kunt een kaartje laten bezorgen op dinsdag 21 

juni, woensdag 22 juni of donderdag 23 juni 

maar u kunt natuurlijk ook meerdere groeten 

doen. Het bezorgen kost €0,50 per groet. Van dit 

geld wordt op het kamp wat lekkers voor de 

kinderen gekocht.  

Ook opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, tantes, 

ooms, vriendjes en vriendinnetjes mogen een 

groet inleveren. 

De kaartjes kunnen worden ingeleverd in de 

speciale ‘brievenbus’ bij juf Monique en de 50 

cent (per groet) in de spaarpot. Dit kan in de 

week voor kamp, vanaf maandag 13 juni.  

  

                                

De overgang van groep 2 naar 3 

Aan het einde van de kleutertijd volgt de 

overgang naar groep 3. Ieder jaar voor de 

kinderen (en de ouders) een spannende stap! 
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Op de Waterlelie hebben we 5 kleutergroepen. 

Uit deze 5 groepen 2 stellen we 2 groepen 3 

samen. Dat betekent dat er groepen verdeeld 

moeten worden. In dit stukje ontvangt u 

informatie over de procedure die we hiervoor 

hanteren. Bij het samenstellen van de groepen 3 

proberen we een zo evenwichtig mogelijke 

verdeling te maken qua: 

o Aantal kinderen   

o Aantal jongens en meisjes   

o Niveau   

o Aantal zorgleerlingen   

o Vriendjes / vriendinnetjes  

o Gedragsproblematiek 

Al met al is het ieder jaar een behoorlijke  

puzzel. Elke kleuterleerkracht brengt haar eigen  

groep op al bovenstaande punten in kaart, en  

deelt de groep in twee gelijkwaardige helften.  

Met al deze halve groepen gaan we vervolgens  

de groepen 3 samenstellen. Hierbij kan het dus  

voorkomen dat 1 of meerdere groepen verdeeld 

worden. Het resultaat van de verdeling gaat 

eerst weer terug naar alle kleuterjuffen. Pas als 

iedereen het eens is over de verdeling, stellen 

we de verdeling definitief vast. U als ouders 

wordt over de verdeling geïnformeerd middels 

het Waterlelienieuws. Dit is een bewuste keuze, 

omdat zo alle ouders gelijktijdig geïnformeerd 

worden. Hoewel we de mening van ouders 

natuurlijk heel belangrijk vinden, brengen we in 

principe daarna geen veranderingen meer aan in 

de samenstelling van de groepen.    

  

                                 

MR 

Op de website van de Waterlelie heeft ook de 

MR een eigen plek. Hier is informatie te  

vinden over wie er in de MR zit en over welke  

onderwerpen we gaan vergaderen. Tevens 

worden na elke vergadering de notulen erop 

gezet. De laatste keer is de drukte in de gangen 

bij het halen en brengen van de kinderen 

besproken.  

 

                                

 

Tien-minuten gesprekken 1-2 

Op maandag 20 juni en op dinsdag 21 juni 

worden de ouders van de groepen 1-2 op  

school verwacht voor een ‘tien-minutengesprek’ 

over de vorderingen van hun kind. Nadere 

informatie ontvangt u binnenkort.    

 

                                    

Whats app groepen 

Veel basisschoolkinderen hebben tegenwoordig 

een smartphone met whatsapp en Instagram. 

Wat is er leuker dan  berichten sturen naar je 

vrienden of foto's zetten op Instagram? 
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Toch horen wij op school regelmatig ook van 

pesten op whatsapp: buitensluiten in een 

whatsappgroep of ruziemaken op whatsapp. 

 

Whatsappen vindt plaats buiten schooltijd, en 

valt daarmee niet direct onder de 

verantwoording van de school, maar heeft wel 

een effect in de klassen. 

Pesten of uitsluiten via whatsapp is gemakkelijk, 

maar de gevolgen zijn groot. Kinderen moeten 

leren wat de omgangsregels zijn, ook op 

internet. In de bovenbouw wordt hieraan op 

school aandacht besteed, en binnen SCOH zijn 

hier gedragsregels voor opgesteld, maar zonder 

de hulp van thuis heeft dat geen resultaat.  

Wij vragen u dan ook hierover thuis met uw kind 

in gesprek te gaan. Lees mee met de berichten, 

en stuur bij waar nodig! Informeer uw kind over 

de mogelijkheden en bijbehorende gevaren van 

het internet en communiceren via sociale media. 

Via lessen mediawijsheid doen wij dat op school.  

 Op school gelden nog steeds de volgende 

regels: 

1. In school staat de telefoon uit. 

2. Bij schooluitjes / activiteiten (kamp, 

schoolreis, disco etc.) is het meenemen 

van een telefoon niet toegestaan. 

 

Studiedagen 

Zoals op de ouderkalender staat vermeld, zijn de  

kinderen op vrijdag 10  juni vrij in verband met 

een studiedag voor de leerkrachten.  

 

                                    

Verjaardagen  

In juni zijn jarig: 

Jade Groot, Daniëla 

Brouwer, Marit 

Ahuis, Gijs Duits, Nick 

Mooiweer, Tess van 

Benschop, Isabelle Stiemsma, Pia Nederpel, Fian 

Nederpel, Riham Abarkan, Dani Ahmed, Keeanu 

Martinus, Esmée de Nennie, Valentina Marzolla, 

Sherani Moelchand, Ruben van den Bout, Sophie 

Mersman, Luuk Hokken, Thijmen de Koning, Cas 

Nugteren, Ryan Soekhoe, Anne Boone, Jelle 

Burgers, Koen Willems, Ming Lau, Dylan van 

Roon, Stijn Pronk, Merel Grozema, Amine 

Aoulad Mohammadi, Thomas de Wild, Elisabeth 

Baars, Darshan Bhawan, Thymo Matthijssen, 

Jared Martinus, Jort Kroes. 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team van CBS De Waterlelie, 

Margot Vogelaar 
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