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Roerige tijden 

We beleven roerige tijden, corona houdt ons helaas 

nog steeds in de greep. Daarnaast leven wij ook mee 

met onze collega Christa.  

 

Of we het kamp voor groep 7 en 8 van de 

Lepelaarstraat kunnen laten doorgaan binnen de 

geldende maatregelen is nog onzeker, hierover 

hebben wij overleg met de MR en de GGD. Gelukkig 

hebben we nog even de tijd om een verantwoord 

besluit te nemen. 

 

We overwegen de schoolreis te verplaatsen naar een 

latere datum in juni met de hoop dat er dan meer 

mogelijk is en we de kinderen een mooie dag kunnen 

bezorgen. Ook hierover hebben wij overleg met de 

MR. 

 

De Koningsspelen op vrijdag 23 april kunnen we 

gelukkig wel laten doorgaan en van de juffen en 

meestersdag op woensdag 9 juni maken we een 

mooie, feestelijke dag!  

 

We houden u hierover op de hoogte. 

 

We hebben ook nog goed nieuws te melden. Alle 

leerlingen van onze groepen 7 zijn geslaagd voor het 

theoretisch verkeersexamen. Van harte gefeliciteerd 

allemaal. Het praktisch verkeersexamen voor de 

leerlingen van de groepen 7 en 8 staat gepland op 

dinsdag 11 mei a.s. Dit jaar doen ook de groep 8 

leerlingen daaraan mee omdat dit vorig jaar voor hen 

niet door kon gaan vanwege corona. Allemaal veel 

succes! 

Nieuws uit het team 

Zoals eerder gecommuniceerd, is Christa helaas 

ernstig ziek. Wij wensen haar veel kracht en sterkte 

toe. De vervanging voor haar groep is gelukkig goed 

en snel geregeld, met dank aan het meedenken van 

ons team. Zoals het er nu naar uitziet, zal zij zeker tot 

aan de kerstvakantie van 2021 niet inzetbaar zijn. 

Voor na de zomervakantie zijn wij nog op zoek naar 

goede vervanging! 

Talentontwikkeling 

Op 18, 22 en 23 maart was het dan zover: we deden 

mee met de Kangoeroewedstrijd. Een aantal 

leerlingen vond het echt spannend, maar het was 

vooral ook leuk om mee te doen. Er werd heel 

geconcentreerd gewerkt en we kunnen nu niet 
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wachten tot we de uitslag weten. De 

antwoordformulieren zijn opgestuurd naar de 

organisatie van de Kangoeroewedstrijd. Zij kijken de 

antwoorden na en ergens in mei verwachten we de 

uitslagen. Nog even duimen draaien dus. 

 

De kleuters werken al enige weken aan het project 

over Leonardo Da Vinci. We leren van hem van alles 

over hoe planten groeien, over schaduw en hoe het is 

om een wetenschapper en kunstenaar te zijn. We 

kijken naar voorwerpen, hun overeenkomsten en 

verschillen benoemen we. We zijn echte 

onderzoekers! 

 

Eind maart is Talentmodule 4 van start gegaan. Op de 

Angolastraat werken leerlingen over Mindset. Daarbij 

leren we wat mindset is, maken we kennis met de 

robots Fixie en Growie en hoe je doelen stelt in 

stapjes. Verder leren we over doorzettingsvermogen, 

de leerkuil en hoe je daar doorheen komt. 

 

Op de Lepelaarstraat wordt gewerkt aan projecten uit 

de Pittige Plustorens. De leerlingen uit groep 4 t/m 6 

werken met Groene Peperprojecten en de leerlingen 

uit groep 7 werken aan Rode Peperprojecten. Bij de 

projecten van de Pittige Plus Torens werken de 

leerlingen zelfstandig en gestructureerd volgens de 

stappen van het TASC-model (Thinking Actively in a 

Social Context). Bij ieder project doorlopen ze alle 

fases:  

 

• De onderzoeksfase  
• De keuze- en ontwerpfase  
• De planningsfase  
• De uitwerkings- en testfase  
• De presentatiefase  
• De evaluatiefase  

 

Tijdens het doorlopen van deze fases leren de 

leerlingen zichzelf verdiepen in de materie, 

ontwerpen, plannen, maken, doorzetten, testen en 

bijstellen, presenteren en evalueren. 

 

 

 

 

 

De anders leren dag 

 

De anders leren dag is een dag waarbij we met de 

hele school op een andere manier gaan leren. We 

werken aan de hand van een thema. 

De lessen worden uitgevoerd volgens het principe van 

onderzoekend en ontwerpend leren. 

Deze dag vindt plaats op vrijdag 28 mei.  

We zijn benieuwd of uw kind kan uitleggen wat er 

geleerd is deze dag. 

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 

 
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 

Beweegbaas 

 

Alle kinderen van de Waterhof krijgen 2x per jaar een 

rapport uitgedeeld. 

Bij het volgende rapport zit ook een beweegrapport 

dat gekoppeld is aan het leerlingvolgsysteem 

‘beweegbaas’ dat tijdens de les bewegingsonderwijs 

wordt gebruikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is beweegbaas? 

Beweegbaas is een overzichtelijk leerlingvolgsysteem 

om de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de leerlingen in kaart te brengen. Alle leerlijnen 

en thema’s staan beschreven. Er is geen norm 

waaraan kinderen moeten voldoen! Het gaat om je 

eigen grenzen verleggen. Kan je individueel 

ontwikkelen? Waar sta ik, wat is de volgende stap en 

wat is het eindpunt? Dat zijn belangrijke vragen 

tijdens het formatief beoordelen. 

 

Vanuit het LVS kan er een beweegrapport gemaakt 

worden. Op het beweegrapport staat een overzicht 

van wat je als leerling kan en wat je volgende 

uitdaging is. Op deze manier is het beoordelen en 

rapporteren transparant voor de kinderen, ouders en 

leerkrachten.  

Onderzoek nieuwe 
schooltijden 

Graag willen wij u informeren dat wij momenteel intern 

aan het onderzoeken zijn of het zinvol is onze 

schooltijden voor het volgende schooljaar te 

veranderen.  

Ook zijn wij hierover in gesprek met de MR.  

Vanwege de coronamaatregelen hanteren wij op dit 

moment een continurooster.  

We onderzoeken wat nu het effect is van het 

gehanteerde continurooster. Ook kijken we naar het 

vijf gelijke dagen model.  

Wij beseffen ons dat ieder scenario voor- en nadelen 

heeft voor verschillende partijen. Wij zullen daarom 

ook zeker de ouders, maar ook de kinderen hierin 

betrekken. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en 

afwegingen. 

 

Het huidige continurooster zouden we tot aan de 

meivakantie hanteren. Daarna wordt opnieuw 

beoordeeld wat veilig is voor u, de kinderen en ons 

team. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de MR. 

Na de MR vergadering van maandag 19 april a.s. 

zullen wij u informeren hoe de schooltijden zullen zijn 

voor de periode na de meivakantie tot en aan de 

zomervakantie. 

 

U ontvangt hier a.s. dinsdag een aparte mail over. 
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Nationaal Programma 
Onderwijs 

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het 

herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens 

en na corona. Ook onze school ontvangt hiervoor een 

bedrag. Met elkaar zijn wij aan het nadenken hoe wij 

dit bedrag zullen inzetten. Wij zullen het vooral 

inzetten voor ondersteunend materiaal aan het 

leerproces, maar ook aan menskracht. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan meer onderwijs in kleine groepjes. 

Ook onderzoeken wij de mogelijkheden van een 

verlengde schooldag in de bovenbouw. Tevens komt 

onze eigen professionaliteit aan bod. En tot slot willen 

wij investeren in de betrokkenheid van de ouders. 

Ons plan ligt ter beoordeling bij de MR. Wij zullen u 

als ouders op de hoogte houden van de gemaakte 

keuzes. 

Nieuwbouw 

Bureau Onix doet een vervolgonderzoek naar de 

mogelijkheden omtrent de nieuwbouw van onze 

school.  

 

Dit is een interessante studie, die heeft aangetoond 

dat er op de gekozen plek naast de nieuwbouw ook 

voldoende ruimte geboden kan worden aan de 

Kindertuinen, de Kinderboerderij en de 

Waterspeeltuin. 

 

Na de meivakantie, waarschijnlijk 12 mei, zullen de 

bestuurders van de drie stichtingen naar aanleiding 

hiervan online informatie voor de ouders verzorgen. 

Vanaf vandaag is de uitkomst van de studie zichtbaar 

op de website van de gemeente. 

 

Klachten over 

parkeren locatie 

Angolastraat 

 

Aan de ouders van de onderbouwleerlingen van de 

Angolastraat de oproep om bij het brengen van de 

kinderen NIET aan de Ivoorkust te parkeren. Wij 

ontvangen helaas veel klachten van overlast van de 

bewoners. Als u uw kind afzet, wilt u dan parkeren 

aan de Mandelastraat en een stukje lopen. De 

bewoners ervaren o.a. overlast van uitlaatgassen en 

constateren gevaarlijke situaties door openzwaaiende 

autodeuren terwijl er een kind op het fietsje 

langskomt. Uiteraard heeft het de voorkeur uw kind 

lopend of op de fiets te brengen, ook bij minder weer. 

Belangrijke data 

Vrijdag 23 april Koningsspelen/Sportdag 

Dinsdag 11 mei Praktisch verkeersexamen 

groepen 7 en 8 

Vrijdag 28 mei De anders leren dag 

Woensdag 9 juni Juffen en Meestersdag 

Woensdag 23 juni De Grote Rekendag 
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Roostervrije dag schooljaar 2020-2021: 

Woensdag 12 mei 2021 

De digitale jaarkalender is te vinden op onze website 

onder het kopje Praktische info. 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021: 

 

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 

 

Schoolvakanties volgend schooljaar (2021-2022): 

 

Herfstvakantie  18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m  

7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede vrijdag + Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren  6 juni 2022 

Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022 

 


