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Corona virus 

Het is helaas niet te vermijden, ook in deze 

Nieuwsbrief kunnen wij niet om het Corona virus 

heen. 

 

Met ingang van maandag 16 maart hebben wij de 

beide locaties moeten sluiten. Vanaf dat moment is 

het hele team aan de slag gegaan met thuiswerk voor 

alle leerlingen en hierover is veel heen en weer 

gecommuniceerd. Ons bereiken leuke foto’s en 

filmpjes van leerlingen die hier goed mee bezig zijn, 

wij zijn trots op jullie. Ook danken wij alle ouders die 

hieraan ook hun steentje bijdragen.  

 

Inmiddels is bekend gemaakt dat wij tot en met de 

meivakantie onze deuren gesloten moeten houden. 

Dat betekent dat wij deze manier van werken nog wat 

langer moeten volhouden met elkaar, maar met elkaar 

kunnen wij dit!  

 

In deze collage (met dank aan juf Chantal) kunt u zien 

hoe onze leerlingen thuis goed bezig zijn met hun 

schoolwerk. 

 

 

 
 
 
Vele ouders denken aan ons, zij laten dit merken via 

mail en sommigen doneren (en steunen daarmee de 

middenstand) zelfs mooie bloemen, orchidee takken 

en plantjes. Wij aanvaarden het in dank en het doet 

ons goed om op al die manieren waardering te 

krijgen. Dank jullie wel! 
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Nieuws uit het team 

Per half maart is juf Rosalie toegevoegd aan ons 

team als onderwijs assistent. Zij is voor ons geen 

onbekende, zij heeft namelijk al stage gelopen bij 

onze kleutergroep groen op de Angolastraat. Tot het 

einde van dit schooljaar gaat zij zich op richten op het 

helpen van leerlingen en het onderwijzen van onze 

Nederlandse taal aan de kinderen die onze taal nog 

niet machtig zijn. Welkom Rosalie!  

 

Juf Carolien staat tot het einde van het schooljaar 

voor groepen 5 en groep 6. Haar plek bij de 

kleutergroep is tot het einde van het schooljaar 

ingenomen door juf Anita. 

Ouderraad 

Vindt u het leuk om in een gezellige groep ouders 

mee te denken over de vele dingen die op school 

spelen?  

Helpt u graag met het organiseren van feestelijkheden 

op school?  

Wilt u uw stem laten horen namens de ouders en 

kinderen op school?  

En wilt u hier wat tijd voor vrij maken? 

Meld u dan aan via het emailadres van de OR de 

Waterhof! 

 

Ook als u geen deel wilt uitmaken van de OR, kunnen 

wij alle hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. 

 

Mocht u incidenteel willen helpen, kunt u zich hiervoor 

ook aanmelden. 

 

Contact OR 

 

Het emailadres van de ouderraad is: 

or.waterhof@scodelft.nl. 

MR 

Contact MR  

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 

mr.waterhof@scodelft.nl of één van de leden 

aanspreken. Voor de locatie Angolastraat zijn dat 

mailto:or.waterhof@scodelft.nl
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Sebastiaan Spierenburg en Laura v.d. Mark, voor de 

locatie Lepelaarstraat Erik Klein en Marise 

Hamerslag. 

Winnend ontwerp 

In deze roerige tijd hebben wij ook positief en leuk 

nieuws te melden. Al leerlingen van de groepen 4 t/m 

8 mochten meedoen aan een ontwerp wedstrijd voor 

een social sofa. Deze wedstrijd is gewonnen door 

Elmar Leistra uit groep L 7/8. De social sofa die in de 

Dashof komt te staan zal gebaseerd zijn op zijn 

ontwerp. 

 

Elmar, gefeliciteerd! We hopen het bankje met jouw 

ontwerp snel te mogen bewonderen! 

 

Hier ziet u zijn winnend ontwerp: 

 

 

 

Uitbreiding 
schooltijden 

Per volgend schooljaar is het plan om de schooltijden 

uit te breiden voor de groepen 2 t/m 4. Dit zal 

betekenen dat groepen 2 t/m 4 ook de vrijdagmiddag 

naar school komen. Dit voornemen heeft alles te 

maken met de werkdrukverlaging die wij voor onze 

leerkrachten willen realiseren. Door de kinderen ook 

op vrijdagmiddag naar school te laten gaan, kunnen 

we wat vaker lesvrije dagen organiseren. Het plan is 

dan 6 x per jaar een lesvrije dag te plannen. Vanuit de 

MR zal hierover nog een enquête aan de ouders 

gezonden worden. 

Website 

De homepage en de vervolgpagina’s van onze 

nieuwe website zijn klaar. Momenteel zijn wij druk 

bezig om de teksten te schrijven, vervolgens kan de 

website hiermee gevuld worden. De nieuwe website 

komt dus steeds dichterbij, wij houden u op de 

hoogte. 

Eco-Schools 

 

 
 

Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk om 

leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en 

doen. Wereldwijd doen er al meer dan 19 miljoen 

leerlingen in 68 landen mee! De kern van Eco-

Schools is dat leerlingen de school van binnenuit 

verduurzamen. Met behulp van de zeven 

stappen werken ze toe naar het internationale 

keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. 

Ook daarna blijven scholen zich ontwikkelen en vindt 

er elke twee jaar een audit (keuring) plaats om de 

Groene Vlag te houden.  

https://www.eco-schools.nl/over-eco-schools/hoe-het-werkt/de-stappen
https://www.eco-schools.nl/over-eco-schools/hoe-het-werkt/de-stappen
https://www.eco-schools.nl/over-eco-schools/hoe-het-werkt/certificering
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De Waterhof doet hieraan mee en heeft een eigen 

enthousiast Eco-team samengesteld. De 

leerlingenraad heeft hierin  een grote rol. 

 

Aan het begin van het traject wordt de 

intentieverklaring getekend door de directeur en het 

Eco team. Dit zou plaatsvinden bij de afsluiting van de 

Koningsspelen, maar wordt vanwege de Corona crisis 

verplaatst naar een later tijdstip. Wij berichten u hier 

z.s.m. over en uiteraard bent u allen van harte 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Plusklas nieuws 

Helaas…. De Kangoeroewedstrijd kon niet doorgaan 

op 19 maart. Maar niet getreurd, want de leerlingen 

die dit jaar in de module op school geoefend hebben, 

kunnen nu thuis meedoen! Op woensdag 8 april 

krijgen alle leerlingen via de mail en ook via het 

Coolportaal, een blad met de opgaven en een 

antwoorden invulblad. Dan kunnen ze thuis de 

opgaven doen en aan juf Ilja de antwoorden 

doorgeven. Daarna stuurt zij alles op naar 

W4kangoeroe, zodat het nagekeken kan worden. Tot 

die tijd kun je, om je goed voor te bereiden, digitaal 

blijven oefenen op de website w4kangoeroe.nl. Meer 

info vinden de deelnemers op 8 april in hun mail. 

 

Alle leerlingen die dit jaar in de plusklas aan een 

module hebben meegedaan, zijn geplaatst in een 

speciale lesgroep, namelijk Plusklas Waterhof. Er zijn 

verschillende groepen voor de verschillende 

leeftijden. Een groep voor 5 t/m 8, een groep voor 3 

en 4 en een groep voor de kleuters. Als je in het 

Coolportaal bent ingelogd, krijg je hiervoor een 

uitnodiging. Dus ook voor de plusklas je eigen  

Classroom!  

 

In deze lesgroep krijg je een nieuwsbrief met daarin 

tips hoe je meer uitdaging kunt vinden, mocht je je 

vervelen. Ook krijg je soms een interessante opdracht 

of een raadsel. Maar let op: het is natuurlijk niet 

verplicht. De kleuters van de plusklas krijgen 

regelmatig een leuke tip voor een uitdagend spel of 

activiteit die hoort bij het project waarmee we aan het 

werk zijn. De kleuters van de Lepelaarstraat werken 

over het boek Piepkleine muis en de kleuters van de 

Angolastraat over Het Land van 10. 

 

Over de werkstukkenwedstrijd is er afgelopen week 

het nieuws gekomen dat de ochtend 

Wetenschapscongres in Leiden is afgelast. Wel gaat 

de werkstukkenwedstrijd gewoon door en dingt 

iedereen die mee heeft gedaan met het maken van 

een werkstuk gewoon mee. Ze zijn opgestuurd, nu 

ook digitaal. Nu maar met de tenen gekromd wachten 

op de uitslag…. 

Belangrijke data 

Vrijdag 17 april Koningsspelen/ 

 Sportdag 

GEANNULEERD 

ONDER VOORBEHOUD: 

Woensdag 20 mei Juffen- en 

meestersdag 

Woensdag 3 juni Praktisch 

verkeersexamen 

groep 7 

Maandag 22 juni Schoolreis 

Woensdag 24 juni Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

Woensdag 8 juli Afscheidsavond 

groep 8 

Lepelaarstraat 

Donderdag 9 juli Afscheidsavond 

groep 8 Angolastraat 

Schoolvakanties 

Goede vrijdag + Pasen 10 april t/m 13 april 
Meivakantie  27 april t/m 8 mei 
Hemelvaart  21 en 22 mei 
Pinksteren  1 juni  

http://w4kangoeroe.nl/


E: dewaterhof@scodelft.nl  | www.cbsdewaterhof.nl

 

 

 

3 april 2020 

Zomervakantie  17 juli t/m 28 augustus 

 

Schoolvakanties volgend schooljaar (2020-2021): 

 

Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie  21 december 2020 t/m  

1 januari 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 


