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Lockdown en weer 
open! 

Helaas zijn wij sinds de woensdag voor de 

kerstvakantie gesloten geweest i.v.m. de lockdown 

vanwege het corona virus. Veel kinderen kregen 

thuisonderwijs en enkelen kwamen naar de 

noodopvang. Wij zijn heel trots op alle leerkrachten en 

stagiaires die zich vol overgave hebben ingezet om dit 

alles goed te laten verlopen. Daarnaast ook onze 

petjes af voor alle ouders, opa’s en oma’s en anderen 

die de kinderen thuis hebben begeleid. Tussendoor 

heeft Nick voor gymlessen, online bewegen en 

bewegen en sporten op ons schoolplein gezorgd. 

Onze complimenten aan ons team! 

 

Inmiddels zijn we alweer een week open en heel blij 

om alle kinderen weer te zien. Per brief bent u 

geïnformeerd over hoe dit georganiseerd is en met 

welke regels en maatregelen wij rekening houden. 

 

Vandaag hebben alle kinderen hun rapporten mee 

gekregen. De inschrijving voor de oudergesprekken 

zijn open gezet in Parro. 

Nieuws uit het team 

In groep 8 van de Angolastraat heeft een wijziging 

plaats gevonden op het gebied van de leerkrachten. 

Vanaf 8 februari zal Chantal op de woensdagen voor 

de groep staan i.p.v. Ilja. Ilja’s inzet is vanaf dat 

moment nodig op onze locatie aan de Lepelaarstraat. 

Wij danken Ilja voor haar inzet en wensen Chantal 

veel succes! 

 

Ouderraad 

 

 
Voor informatie of vragen kunt u mailen naar 

or.waterhof@scodelft.nl of een van de leden 

aanspreken.  

 

Voor de Angolastraat zijn dat Linda Spierenburg, 

Tessa Mol, Shirley Houdijk, Marcel Schop, Diana de 

Haan en Laura Quist, voor de Lepelaarstraat zijn dat 

Harry Sommerdijk en Eline Govers. 
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Medezeggenschaps- 
raad 

Op maandag 8 februari hebben wij weer een MR-

vergadering gehad via Teams. In deze vergadering 

hebben wij kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder 

van SCO Delft, Robert Lock, en afscheid genomen 

van Judith Rook, die haar carrière elders gaat 

voortzetten. 

Nieuw schoolgebouw 

Robert Lock heeft ons uitvoerig ingelicht over de gang 

van zaken rondom het nieuwe gebouw voor onze 

school. Zoals u waarschijnlijk weet, loopt er een 

onderzoek van de gemeente naar een nieuwe locatie 

voor de drie scholen van Tanthof. De locatie 

Abtswoudsepark is afgevallen, de locatie op de plek 

van de kinderboerderij wordt momenteel nog 

onderzocht. 

Er is veel ophef in de media over het feit dat er een 

‘megaschool’ gaat komen en ook is er de angst dat de 

kinderboerderij verdwijnt. De term megaschool is niet 

goed gekozen. Het worden namelijk drie scholen bij 

elkaar, maar elk in een eigen deel van het complex. 

Net zoals nu gebeurt op de huidige locatie 

Lepelaarstraat, zullen de drie schoolbesturen ieder 

hun eigen ruimte inrichten volgens hun individuele 

onderwijsconcept. Zo kunnen we dus ook in de 

toekomst de kleinschaligheid en visie van de 

Waterhof behouden. De gemeente heeft (al) in 2012 

bewust gekozen voor een nieuwe school op één 

locatie. Het is niet mogelijk de huidige zes scholen in 

stand te houden. Door als drie besturen op één 

locatie verder te gaan, kun je faciliteiten delen, zoals 

de gymzaal of bijvoorbeeld een muzieklokaal, en dus 

de kosten delen. 

De gemeente en het schoolbestuur betrekken ons 

gedurende het hele proces actief bij de 

ontwikkelingen. Zo kunnen wij de randvoorwaarden 

bewaken en in de gaten houden of de eigenheid van 

het onderwijs op de Waterhof gewaarborgd blijft. 

Natuurlijk kijken wij met een kritische blik naar de 

plannen van de gemeente. Zo hebben wij onder 

andere vragen gesteld over de bereikbaarheid van het 

nieuwe gebouwencomplex. Ook zijn we benieuwd 

naar de inbedding van de kinderboerderij en de 

kindertuinen op deze locatie. Als uit het onderzoek 

blijkt dat alle randvoorwaarden goed zijn, kan volgens 

ons een mooie, groene campus ontstaan. Zodra er 

meer bekend is, hoort u daar meer over van de school 

en de MR. 

Vacatures MR 

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 komt er een 

plek vrij in de oudergeleding van de Lepelaarstraat 

door het vertrek van Marise Hamerslag. 

De eerste termijn van Laura van der Mark, 

oudergeleding Angolastraat, loopt ook af aan het 

einde van dit schooljaar. Zij verlengt haar termijn 

graag met nog eens drie jaar en is dus herkiesbaar. 

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de MR 

van de Waterhof? Neem dan contact op met één van 

de leden. Binnenkort kunt u meer informatie 

verwachten over de verkiezingsprocedure. 

Voor vragen of opmerkingen aan de MR kunt u op de 

Angolastraat terecht bij Laura vd Mark en Sebastiaan 

Spierenburg, op de Lepelaarstraat bij Joost 

Slingerland en Marise Hamerslag. Ook kunt u mailen 

naar mr.dewaterhof@scodelft.nl 
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Nieuwbouw door 
Robert Lock 

 

In de afgelopen periode hebben wij geprobeerd u zo 

goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat 

er speelt m.b.t. de samenvoeging van de Ark en de 

Bron tot de Waterhof. Over de nieuwbouw en de 

locatie konden wij tot voor kort weinig berichten. 

Gelukkig begint daar nu wat tekening in te komen. 

Namens ons bestuur mag ik nu hierover met u 

communiceren. Het is best een lap tekst, maar het 

lezen zeker waard! 

Bericht van het schoolbestuur: 

Beste ouders, 

We willen u graag in deze nieuwsbrief informeren 
over de stand van zaken rond de nieuwbouw voor 
basisschool De Waterhof. Omdat er inmiddels ook 
vanuit de jongste groepen leerlingen nieuwe ouders 
bijgekomen zijn, beginnen we met een stukje 
voorgeschiedenis. 

Voorgeschiedenis 

Schoolbesturen en de Gemeente spreken in een 
‘integraal huisvestingsplan’ af wat er de komende 
jaren nodig is voor de schoolgebouwen in Delft. Al in 
2013 is afgesproken dat de zes scholen in de wijk 
Tanthof terug zouden gaan naar drie scholen. Dit in 
verband met dalende leerlingaantallen. 

Dit besluit om van zes naar drie scholen te gaan 
bracht nogal wat met zich mee. Wij hebben vanuit 
SCO Delft de beide directeuren van De Ark en De 
Bron gevraagd om samen met team en ouders een 
visie voor de nieuwe school te ontwikkelen. Dat 
hebben zij fantastisch gedaan en het resultaat is De 
Waterhof: een school met een basisleerlijn en drie 
mooie leerlijnen: 

> Basisvaardigheden zoals rekenen, taal, spelling, 
wereldoriëntatie 

> Ik, jij, wij: sociaal emotioneel leren 

> Bewegend leren, lerend bewegen: een gezonde 
school met veel sport en bewegen 

> Natuur en technologie: aanleren van vaardigheden 
die leerlingen nodig hebben voor de toekomst 

In 2019 werd De Waterhof een feit: één school, één 
team onder leiding van Wilma van der Leeden. Maar 
wel nog: op twee locaties in gebouwen die toe zijn 
aan vervanging. In de periode 2017-2019 is de visie 
voor de school ook vertaald in wensen voor het 
nieuwe gebouw: 

> Een gebouw waarin specifiek ruimte wordt gemaakt 
voor de leerlijn bewegend leren 

> Een gebouw waar voldoende faciliteiten zijn voor 
natuur en technologie 

> Een buitenruimte die uitdaagt tot bewegen 

> Een gebouw dat de identiteit, warmte en 
kleinschaligheid van De Waterhof uitstraalt 

> Een gebouw waarin ruimte is voor samenwerking 
met kinderopvang (kinderdagopvang en 
buitenschoolse opvang) 

> Een gebouw op een centrale plek in de wijk zodat 
de school goed bereikbaar is voor beide zijden van de 
wijk. 

We hebben daarbij vanaf het begin, zowel directie als 
bestuur, gezegd dat we graag samen willen werken 
met de andere twee nieuwe scholen. Daarin vinden 
we het volgende belangrijk: 

> Door de drie scholen dichtbij elkaar te realiseren, 
bijvoorbeeld in de vorm van een campus, kunnen we 
samen meer bereiken. Een nieuwe school krijgt een 
vast aantal m2s op basis van het leerlingenaantal. Dat 
is best krap om alle ambities in vorm te geven. Door 
een aantal functies te delen, bijvoorbeeld rond 
bewegen, buitenruimte maar ook een ruimte voor 
bijvoorbeeld technologie is er samen meer mogelijk. 

> De drie scholen behouden alle drie een eigen profiel 
en een eigen identiteit: voor leerlingen en ouders is er 
in de toekomst keuze tussen drie duidelijke profielen 
per school. 
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Actuele stand van zaken 

Met al deze wensen en ambities is het bestuur de 
afgelopen tijd in gesprek gegaan met de Gemeente 
en met de andere twee schoolbesturen. Voor de 
Gemeente ligt er een complexe vraag. Het gaat niet 
alleen maar om vervangende nieuwbouw van een 
school, maar direct om drie scholen. Er is een plan 
nodig vanuit de Gemeente voor de nieuwe locatie, 
maar ook voor de vrijkomende locaties van de huidige 
zes schoolgebouwen. En er is een plan nodig voor de 
bereikbaarheid van de scholen vanuit de hele wijk. 
Daarvoor zijn de afgelopen periode 
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd en loopt er 
momenteel nog een vervolgonderzoek. De Gemeente 
Delft heeft het voornemen om hier in het voorjaar een 
besluit over te nemen. Via belangengroepen, de pers 
en social media hebt u ongetwijfeld van alles gehoord 
over de plannen. Wij hebben er als bestuur voor 
gekozen om in alle rust en zorgvuldigheid met de 
Gemeente en de andere twee schoolbesturen in 
gesprek te gaan. We hebben ervoor gekozen om in 
principe geen discussie te voeren via de pers, maar te 
werken aan goede plannen en in dialoog te staan met 
betrokken partijen. Daarom kiezen we er nu voor om 
u via deze nieuwsbrief een update te geven van onze 
inzet in deze gesprekken: 

> De Waterhof krijgt een schoolgebouw dat ruimte 
biedt om de onderwijsvisie ook echt in de praktijk uit 
te voeren 

> De Waterhof werkt samen met de andere twee 
scholen en deelt een aantal ruimten in de nieuwbouw 
zodat we samen meer kunnen bereiken voor alle 
leerlingen 

> Drie scholen bij elkaar betekent dat in het ontwerp 
rekening gehouden wordt met een uitstraling van 
kleinschaligheid waarin leerlingen tot twaalf jaar zich 
prettig voelen 

> De Waterhof is goed bereikbaar 

Gesprek met de medezeggenschapsraad 

We hebben de afgelopen jaren regelmatig overleg 
gevoerd met de medezeggenschapsraad van De 
Waterhof. Zo ook afgelopen maandagavond. De MR 
van De Waterhof heeft onze aandacht gevraagd voor 
de volgende punten: 

> Tempo in het proces: het duurt lang, wanneer is er 
een einddatum? 

> Bereikbaarheid van de nieuwbouw in de wijk 

> Het eigen verhaal van de school: er zijn allerlei 
verhalen in de pers die de beeldvorming beïnvloeden, 
wat wil De Waterhof zelf? 

> Aandacht voor de leerlingen die nu op school zitten 
en voor hun ouders: een deel van de leerlingen zal de 
nieuwbouw niet meer meemaken, wordt er de 
komende jaren nog voldoende geïnvesteerd in de 
huidige locaties zodat de leerlingen aantrekkelijk 
onderwijs krijgen in prettige gebouwen? 

Over dat laatste punt het volgende: we hebben in de 
investeringsbegroting de afgelopen jaren De Waterhof 
op geen enkele manier gekort. Sterker nog: we 
houden de huidige situatie in stand vanuit ons 
financiële solidariteitsprincipe met de andere scholen 
binnen de stichting. Dat kan natuurlijk niet nog vele 
jaren zo doorgaan. Daarom is er terecht tempo nodig 
in het proces. We hopen van harte dat er op korte 
termijn een positief besluit komt over de nieuwe 
locatie zodat er voor iedereen duidelijkheid is. 

Tot slot 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of 
aandachtspunten hebben, dan kunt u die delen met 
Wilma van der Leeden. 

Met vriendelijke groet, 

Robert Lock 

College van Bestuur SCO Delft e.o. 

EU schoolfruit 

Nu de scholen weer open zijn, kunnen wij dankzij EU 

schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag weer 

groente en fruit als tussendoortje aanbieden aan de 

kinderen. 
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Helaas is de eerste levering op de Angolastraat deze 

week vertraagd geweest door de sneeuwval. Maar 

vanaf komende week verwachten wij geen 

vertragingen meer. Dat wordt smikkelen en smullen! 

Bericht van 
Kindertuinen Delft 

“Op een kindertuin maken kinderen kennis met de natuur 

en met ons voedsel. 1,5 uur per week, van april t/m 

oktober. Ze leren stapsgewijs en heel praktisch dat een tuin 

niet zo maar een bak aarde is met wat mooie planten erin, 

maar een levend geheel. Dat alle beestjes en plantjes met 

elkaar samenwerken om ons voedsel te laten groeien. 

Zonder regenwormen geen losse grond waar de 

plantenwortels zo van houden en zonder bijen geen 

pompoen! Naast natuureducatie organiseren we nog veel 

meer leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld, kruidenboter 

maken, pizza bakken en een lampionnen tocht als 

afsluiting van het seizoen. Genoeg voor onvergetelijke 

middagen op de tuin van april tot november. Voor meer 

info en aanmelden, kijk op www.kindertuinendelft.nl” 

 

 
 

Talentmodules  

Na de herfstvakantie begon de Talentmodule 

Werkstukkenwedstrijd. Tijdens de lessen hebben de 

leerlingen die hier aan meedoen een goede start 

gemaakt met hun werkstuk. Helaas gooide de 

lockdown wat roet in het eten, maar niet getreurd, we 

konden via Classroom gewoon verder met de 

werkstukken. Een deel van de werkstukken is 

inmiddels bijna klaar om ingeleverd te worden. 

Sommigen hebben al feedback gekregen. Verder is er 

nog wat ‘work in progress’. Er zitten kunststukjes bij. 

Zodra we de werkstukken bij het 

Wetenschapsknooppunt hebben ingeleverd is het 

wachten op de uitslag van nominaties begonnen! 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kindertuinendelft.nl%2F&data=04%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C1b662e0c7b774b103fe508d8c683d46e%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637477616790136264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ggFuU5j3fpCCT79H%2FPj3dy50siO5P%2BHoPO8meCuMRKY%3D&reserved=0
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En afgelopen week is de Talentmodule 

Kangoeroewedstrijd begonnen. Van de Waterhof 

doen er 62 kinderen mee! Weliswaar in een iets 

andere vorm want in andere tijden mochten we met 

de groepen door elkaar zitten. Nu krijgt elke groepje 

leerlingen die meedoet per eigen groep les. Maar dat 

mag de pret niet drukken. We oefenen oude 

wedstrijdopgaven en lossen moeilijke puzzels op. Op 

18 maart is officieel de dag van de 

Kangoeroewedstrijd. We denken nog na over een 

goede vorm om deze plaats te laten vinden. Vanuit de 

organisatie van de Kangoeroewedstrijd is er ruimte 

om daar een eigen draai aan te geven. Maar 

meedoen gaat in ieder geval gebeuren! 

 

 

Eco schools nieuws 

 
Nog net voor de start van de kerstvakantie hebben wij 

een positief bericht ontvangen op de audit, wij hebben 

het bronzen certificaat verdiend! 

 

 
 

Complimenten aan het ECO team! 

 

Wij houden u op de hoogte. 

Bericht over online 

muziek en dans voor 

kleuters  

Normaal gesproken geef ik muziek en dans aan 
peuters in de Hofstee in Tanthof namens de Vak. 
 
Helaas is het door corona niet mogelijk om deze 
lessen live te geven. Vandaar dat ik nu via zoom 
online lesgeef. 
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U kunt inschrijven 
via:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6M
yQ4Nz9Vu4fYzq-
8QtpbNeE9RkdInu4UXmItdfD_A5xOLw/viewform 
 

Belangrijke data 

 

Vrijdag 12 februari rapporten mee 

Roostervrije dagen schooljaar 2020-2021: 

Maandag 1 maart 2021 

Woensdag 12 mei 2021 

Studiedag schooljaar 2020-2021: 

Dinsdag 6 april 2021 

De digitale jaarkalender is te vinden op onze website 

onder het kopje Praktische info. 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021: 

 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag + Pasen 2 t/m 5 april 2021 

Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 

Pinksteren  24 mei 2021 

Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe6MyQ4Nz9Vu4fYzq-8QtpbNeE9RkdInu4UXmItdfD_A5xOLw%2Fviewform&data=04%7C01%7Cadministratie.waterhof%40scodelft.nl%7C3102ff4b380c42711ce008d8caaead7b%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637482198883889182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1p9HTQ%2BVZ2rRPEMxQza%2FkBxEB8yXzBQcpL1jcaaY3xo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe6MyQ4Nz9Vu4fYzq-8QtpbNeE9RkdInu4UXmItdfD_A5xOLw%2Fviewform&data=04%7C01%7Cadministratie.waterhof%40scodelft.nl%7C3102ff4b380c42711ce008d8caaead7b%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637482198883889182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1p9HTQ%2BVZ2rRPEMxQza%2FkBxEB8yXzBQcpL1jcaaY3xo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe6MyQ4Nz9Vu4fYzq-8QtpbNeE9RkdInu4UXmItdfD_A5xOLw%2Fviewform&data=04%7C01%7Cadministratie.waterhof%40scodelft.nl%7C3102ff4b380c42711ce008d8caaead7b%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637482198883889182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1p9HTQ%2BVZ2rRPEMxQza%2FkBxEB8yXzBQcpL1jcaaY3xo%3D&reserved=0

