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Feestmaand 

De feestelijke maand is aangebroken. Als u dit leest, 

genieten de kinderen van de Sintviering op school. 

Vanuit ons onze hartelijke dank aan alle ouders die 

hebben geholpen met het versieren van de school, 

het knippen van allerlei figuren en de voorbereidingen 

voor vandaag! 

Later deze maand volgt nog onze kerstviering. 

Helaas worden beide locaties getroffen door corona 

besmettingen. De regels zijn aangescherpt (nu nog 

twee weken) en hoe het daarna gaat worden, is 

afwachten. Wij hanteren de dringende adviezen van 

het RIVM. En in geval van een (mogelijke) 

besmetting, volgen wij de adviezen van de GGD. 

Laten we hopen dat de school open kan blijven tot 

aan de kerstvakantie. Aan ons zal het niet liggen. 

Helaas helpen niet alle voorzorgsmaatregelen 

afdoende. 

Vanuit het team wensen wij u allen alvast fijne 

feestdagen toe in goede gezondheid. 

Nieuws uit het team 

Christa herstelt goed. De klas is in goede handen. 

Ook Colinda knapt goed op. Beiden zijn af en toe al 

op school te zien en vandaag zijn zij bij de Sintviering 

van hun klas aanwezig. 

Wij hebben nog meer fijn nieuws. Jennika, die vorig 

jaar bij ons werkte, komt per volgende week terug. Zij 

zal worden ingezet in groep A2-3. Welkom terug in 

ons team Jennika. Wij wensen je veel werkplezier toe. 

Ouderraad 

 

 
 

Namens de OR en de verschillende feestcommissies 

willen we u vragen om het volgende: 

Om de school voor de Kerst zo leuk en feestelijk 

mogelijk te versieren zijn wij op zoek naar decoratie. 

3 december 2021 
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Voordat we dit gaan aankopen is onze vraag aan 

jullie: 

Gaat u voor nieuwe kerstversiering maar heeft u nog 

oud? 

Lever dit alsjeblieft in op school! 

Wij worden hier heel blij van want; er blijft een stukje 

budget over, de kinderen hebben een fijne sfeervolle 

versierde school en we zorgen zo allemaal voor iets 

minder verspilling! 

Dus....... heeft u nog iets moois in de kast liggen voor 

de feestdagen??? 

Denk aan de Waterhof! 

 

Alvast enorm bedankt! 

 

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar 

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

aanspreken.  

 

Voor de Angolastraat zijn de OR leden Tessa Mol, 

Shirley Houdijk, Marcel Schop, Diana de Haan, Laura 

Quist en Jacqueline Prins, voor de Lepelaarstraat zijn 

dat Harry Sommerdijk en Eline Govers. 

Namens het team is Christa van Beekum 

contactpersoon voor de Angolastraat en Leonie 

Pasman voor de Lepelaarstraat, Leonie 

vertegenwoordigt tevens de directie. 

MR / GMR 

 
 

De MR, waar staat dat eigenlijk voor? De MR is de 

afkorting van Medezeggenschapsraad. Elke school is 

wettelijk verplicht een MR te hebben. Deze bestaat uit 

de combinatie van leerkrachten en ouders. De MR 

houdt zich onder andere bezig met het meedenken en 

toetsen van beleid en kijkt hoe het met de 

schoolactiviteiten gaat. In de MR van de Waterhof 

zitten zowel twee ouders vanuit de Angolastraat als 

twee ouders vanuit de Lepelaarstraat.  De 

leerkrachten komen ook vanuit beide locaties. Op 

deze manier is er een prima balans tussen de scholen 

en voelen we ons allemaal vertegenwoordigd. 

Persoonlijk vind ik het heel fijn om te weten hoe het 

reilt en zeilt op school. 

Een item wat op de agenda staat is de betrokkenheid 

van ouders en communicatie van de school naar de 

ouders. Zeker in coronatijd is dat een uitdaging. Ook 

wil ik nog even aangegeven dat ouderbijdragen goed 

worden ingezet. Ik bedoel hiermee dat de 

ouderbijdrage wordt ingezet om het voor uw kind fijn 

te maken op school. De school gebruikt dit geld voor 

feestelijk activiteiten zoals schoolreis, sinterklaas en 

bijvoorbeeld Pasen en Kerst.  

Hoe gaat het nu op school? En waar onderscheidt de 

Waterhof zich? Dat is moeilijk te beantwoorden als je 

geen referenties hebt. Echter, een adviseur die op 

veel scholen komt, gaf helder aan dat hij de sfeer op 

de Waterhof (beide locaties!) heel prettig vond. Er is 

sprake van een ontspannen en veilig sfeer. Het cliché 

van normen en waarden is dus zichtbaar!   

Verder is er wat veranderd in de MR- samenstelling. 

Inge (Intern Begeleider) is in de MR gekomen. Daarbij 

nemen we afscheid van Mieke. Bij de ouders is 

Marise vervangen door Marius. Sebastiaan zal 

worden vervangen door Onno. Deze wijzigingen zijn 

nu volgens de statuten mogelijk, maar einde van dit 

schooljaar volgen waarschijnlijk verkiezingen. We 

houden je daarvan op de hoogte.  

Afsluitend wil ik aangeven dat je ons altijd kunt 

benaderen voor een vraag. Dit kan mondeling of per 

e-mail: (mr.waterhof@scodelft.nl).  

 

Namens de MR, Joost Slingerland (voorzitter). 

Laura van der Mark, Sebastiaan Spierenburg 

(aftredend), Marius Last, Onno Mol (binnentredend), 

Janneke Kristel, Hanneke Schop, Lizanne Verbeek en 

Inge Hoving. 
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Namens de Waterhof is Aljen Uitbeijerse 

vertegenwoordigd als oudergeleding in de GMR. 

Vanuit het team is Dominique van Diepen lid van de 

GMR. 

 

Talentmodules 

 

Na de herfstvakantie zijn er weer nieuwe 

Talentmodules gestart en deze worden in de week 

voor de kerstvakantie afgerond.  

 

De kleuters werken aan een project Breinologie. Zij 

maken een start met het ontwikkelen van een 

groeimindset door kennis en begrip te krijgen van de 

werking van het brein.  

 

Een aantal leerlingen uit groep 4 t/m 8 doen mee aan 

de module over Mindset. Zij werken met het werkboek 

van Het Talentenlab: Werkboek Mindset. Leerlingen 

leren over wat Mindset is. Ze leren doelen stellen en 

de weg er naartoe in stapjes uit te zetten. Ze leren 

evalueren en wat doorzettingsvermogen is. 

 

Leerlingen uit groep 6 en 7 zijn aan het werk gegaan 

voor de Werkstukkenwedstrijd van het 

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland. De leerlingen 

gaan volgens de onderzoekscyclus een 

onderzoekswerkstuk maken waarbij een zelfgekozen 

onderwerp wordt onderzocht. De werkstukken worden 

ingestuurd naar het Wetenschapsknooppunt en 

worden daar beoordeeld. 

 

Uit groep 8 zijn leerlingen die zich verdiepen in de 

wereld van Robotica. Met dit project wordt op leuke, 

leerzame en opbouwende wijze invulling gegeven aan 

digitale geletterdheid, 21ste-eeuwse vaardigheden en 

wetenschap en technologie. De lessen bestaan uit 10 

challenges die de leerlingen aangaan. 

 

Kerstviering 

 

 
 

 

Volgens de huidige planning vieren we kerst op 

donderdag 23 december. Mocht de kerstvakantie met 

een week verlengd worden, vieren we kerst op 

donderdag 16 december. Voor beide data gelden 

dezelfde tijden: van 17:00 tot 18:00 uur in de eigen 

klas. Overdag is de schooldag tijdens de reguliere 

schooltijden. Meer informatie volgt zodra we weten 

waar we aan toe zijn. 

 

Kerstversiering 

 

Heeft u thuis kerstversiering of -verlichting over? 

Lever dit dan alstublieft in op school! We richten de 

school in aanloop naar Kerst graag sfeervol in.  

Ook dit jaar worden er weer kerststukjes gemaakt in 

alle klassen.  

Alle bruikbare materiaal is dus van harte welkom!  
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Inzet NPO middelen 

Extra inzet personeel 

Om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te 

bieden, wordt veel geld van het NPO ingezet voor 

extra personeel. Daardoor worden groepen klein 

gehouden of kunnen in een grote of wat ingewikkelder 

groep meer mensen ingezet worden.  

Zo worden Nada en Simon extra ingezet op de 

Lepelaarstraat, Saskia en Jennika worden extra 

ingezet op de Angolastraat.  

Allen richten zich daarbij op de onderbouw, omdat wij 

daar nu moeten en willen werken aan het inhalen van 

de nog niet bereikte doelen, die zijn ontstaan in de 

lockdown-tijd. We zien daar nu al de goede resultaten 

van. 

Website 

Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op 

onze website. 

www.cbsdewaterhof.nl 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022: 

 

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 

 

Studiedag 

 

Maandag 31 januari 2022 alle kinderen vrij 

 

Door de invoering van het continurooster hebben wij 

maar 1 studiedag. Al het overige voor het team 

organiseren wij op de woensdagmiddagen. 

Belangrijke data 

Donderdag 23 december Kerstviering 

Vrijdag 24 december  Schooldag volgens 

gewone rooster 

Vrijdag 4 februari Rapport 1 

Vrijdag 18 februari  Anders Leren Dag 

Donderdag 17 maart Kangoeroewedstrijd 

Woensdag 23 maart Dansvoorstelling 

Dinsdag 29 maart Theoretisch 

verkeersexamen 

groepen 7 

Woensdag 30 maart De Grote Rekendag 

Donderdag 14 april  Paasviering 

Dinsdag 10 mei Praktisch 

verkeersexamen 

groepen 7 

Vrijdag 24 juni Rapport 2 

Woensdag 29 juni Afscheidsavond 

groep 8 

Lepelaarstraat 

Donderdag 30 juni Afscheidsavond 

groep 8 Angolastraat 

Maandag 4 juli Schoolreis (behalve 

grp A8) 

Woensdag 6 juli Kennismaking nieuwe 

groepen 

 

 

 


