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Herfst 

De herfst is begonnen, het weer verandert en het is 

buiten kouder geworden en minder zonnig. De 

blaadjes aan de bomen verkleuren en er zijn al 

kastanjes op de grond te vinden. Een prima tijd om 

een mooie boswandeling met elkaar te maken.  

Nieuws uit het team 

 

Gelukkig is juf Christa weer thuis na haar 

ziekenhuisopname, wel heeft zij nog tijd nodig om 

goed op te knappen en aan te sterken. Wij zijn erg blij 

met juf Wendy als vervangster. 

Inloopweken 

Uit de ouder enquête is gebleken dat de periode tot 

aan het eerste rapport als te lang wordt ervaren. 

Daarom hebben wij inloopweken in het leven 

geroepen. De eerste inloopweek staat gepland van 

maandag 11 t/m donderdag 14 november. Als u als 

ouder dat wenst, bent u van harte welkom om direct 

na schooltijd in gesprek te gaan met de leerkracht van 

uw kind. Uiteraard is uw kind hierbij van harte 

welkom. U kunt zich ongeveer een week van tevoren 

hiervoor inschrijven via Parro. 

Schoolfruit 

Goed nieuws! Wij zijn weer ingeloot voor schoolfruit. 

Dat betekent dat wij vanaf 12 november t/m 17 april 

2020 op beide locaties 3 x per week schoolfruit 

aangeboden krijgen, namelijk op woensdag, 

donderdag en vrijdag. Meer informatie over dit 

initiatief kunt u vinden op www.euschoolfruit.nl. 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

thuis 

Voorlezen en samen lezen! 
 
Uit onderzoeken naar het effect van verschillende 

vormen van ouderbetrokkenheid op de leerresultaten 

van kinderen blijkt dat de ouderbetrokkenheid thuis 

het meest effectief is. Wanneer ouders thuis hun 

kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling, 

bijvoorbeeld door veel voor te lezen, worden de 

prestaties van hun kinderen beter. In deze nieuwsbrief 
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extra aandacht voor het lezen: technisch lezen en 

lezen met begrip. Een aantal tips voor iedere 

leeftijdsgroep: 

 

Groep 1/2 

In de eerste twee groepen van de basisschool wordt 

de basis gelegd voor het leren lezen. We noemen dat 

beginnende geletterdheid. Kinderen maken 

spelenderwijs kennis met teksten en letters. Wat kunt 

u thuis doen om het leren lezen voor te bereiden: 

 maak van het voorlezen thuis een gewoonte, 

bijvoorbeeld dagelijks voor het slapen 

 praat met uw kind over een prentenboek 

 probeer eens een spelletje te doen met 

klanken of letters: wat rijmt er op... of welke 

woorden beginnen met de letter...  

Groep 3/4 

Uw kind leert vanaf groep 3 lezen. Begin groep 3 gaat 

het om letterkennis en het samenvoegen van klanken 

tot woorden. Daarna gaat het om vlot en vloeiend 

lezen van steeds moeilijker woorden en teksten.  Tips 

voor thuis: 

 blijf voorlezen en stel vragen (wie, wat, waar, 

hoe) om uw kind te helpen een voorgelezen 

verhaal te begrijpen. 

 lees samen met uw kind dagelijks vijf tot tien 

minuten uit een leesboekje dat uw kind met 

uw hulp al kan lezen. Om het lezen te 

stimuleren en gezellig te houden zou u samen 

kunnen lezen door bijvoorbeeld om en om 

een stukje hardop te lezen.  

Groep 5/6/7/8 

In groep 5 en 6 verschuift de aandacht van technisch 

lezen naar lezen met begrip. Uw kind gaat steeds 

meer moeilijke teksten lezen. Het is belangrijk dat uw 

kind deze teksten begrijpt en kan 'toetsen' aan kennis 

die het al heeft. In de laatste jaren van het 

basisonderwijs ontdekken kinderen de belangrijkste 

onderdelen van teksten of verhalen. Waar gaat de 

tekst over? Wat vind ik er van? Wat kunt u doen? 

 Stimuleer uw kind om elke dag te lezen. Dit 

hoeft niet alleen een boek te zijn, maar mag 

ook een stripboek, een tijdschrift of een krant 

zijn. Variatie houdt het lezen leuk! 

 Ga met uw kind in gesprek over de gelezen 

tekst.  

In de volgende nieuwsbrief is er aandacht voor 

rekenen en hoe u thuis kunt helpen. 

Plusklasnieuws 

Aan het begin van dit schooljaar zijn alle plusklassen 

voor beide locaties weer van start gegaan. Ook voor 

de kleuters is er dit jaar op beide locaties een 

uitdagend aanbod. De leerlingen die deelnemen 

hebben over het algemeen meer uitdaging en 

verdieping nodig en worden daarom in elke module 

uitgedaagd. Hierbij komen verschillende 

vaardigheden aan bod die horen bij het onderzoekend 

leren. De kleuters zijn dit jaar begonnen op de 

Angolastraat met uitdagende rekenspellen. Op de 

Lepelaarstraat werken ze aan mindset en breinologie. 

De leerlingen uit groep 4 t/m 8 werken deze module 

aan projecten van het Wetenschapsknooppunt Zuid 

Holland. Hoe selecteren we leerlingen voor de 

Plusklas? De leerkrachten geven aan welke leerlingen 

mee zouden moeten doen, we kijken naar de CITO-

resultaten en ook ons signaleringsinstrument SIDI3 

helpt ons bij het maken van de selectie. Sommige 

leerlingen zullen deelnemen aan losse modules. Voor 

sommige leerlingen betekent het dat ze het hele 

schooljaar meedoen. Ook wordt er op beide locaties 

Spaanse les gegeven. Zo garanderen we een 

gevarieerd aanbod. 
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Website 

De ontwikkeling van de nieuwe website van De 

Waterhof is in volle gang. Het adres zal zijn: 

www.cbsdewaterhof.nl.  

Brandoefening/ontrui-

ming 

Twee keer per jaar houden wij een brandoefening met 

ontruiming. Dit is ter preventie en wordt begeleid door 

de BHV-ers van school. Voor de Lepelaarstraat staat 

deze gepland op maandag 14 oktober a.s. en voor de 

Angolastraat op donderdag 17 oktober a.s. 

Open avond 

Op dinsdagavond 15 oktober zijn alle ouders van 

harte welkom op onze open avond aan de 

Lepelaarstraat. Tijdens deze avond krijgt u een 

inkijkje in lessen die uw kinderen tijdens een 

schooldag aangeboden krijgen. Als uw dat wenst kunt 

u introducés meenemen. Later in het jaar volgt een 

tweede open avond aan de Angolastraat. U heeft 

inmiddels per email een brief hierover ontvangen met 

alle informatie. 

Opschoondag 

Op vrijdag 20 september heeft De Waterhof 

meegedaan aan de landelijke opschoondag. In de 

ochtend zijn de groepen 1 t/m 4 hiermee actief 

geweest, in de middag waren de groepen 5 t/m 8 aan 

de beurt. Op pad met knijpstokken, vuilniszakken e.d. 

trokken de leerlingen de wijk in om allerlei afval op te 

ruimen. In de groene vuilniszakken gingen de 

petflesjes en in de blauwe vuilniszakken het restafval. 

De schoolpleinen en de omgeving zagen er na afloop 

weer netjes uit. 

Nieuws uit de MR 

Op 30 september is de MR weer bij elkaar geweest. 

Tijdens deze vergadering zijn de volgende 

onderwerpen aan de orde gekomen: 

Nieuwbouw 

Wilma heeft ons geïnformeerd over de stand van 

zaken rondom de nieuwbouw. Zo wordt er momenteel 

geïnventariseerd welke wensen en eisen er leven 

voor het nieuwe gebouw, zodat de leerlingen in een 

stimulerende omgeving hun schoolloopbaan kunnen 

doorlopen. 

Onderwerpen MR 

Aan de hand van het jaarplan bespreekt de MR 

allerlei zaken omtrent beleid en stemt in of adviseert 

waar nodig. Daarnaast is er in de vergaderingen 

natuurlijk ook ruimte voor het bespreken van zaken 

die bij de ouders leven. Schroomt u dus vooral niet 

om leden van de MR aan te spreken als u 

opmerkingen of vragen heeft. 

OR 

De MR houdt een korte lijn met de OR, die dit jaar in 

navolging van de MR als één OR voor beide locaties 

gaat opereren. De grote lijnen worden gestroomlijnd 

naar één programma, maar er blijft natuurlijk ruimte 

voor eigen accenten per locatie. 

http://www.cbsdewaterhof.nl/
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De MR van de Waterhof is als volgt samengesteld: 

Op de voorste rij v.l.n.r. Mieke Sonneveld, Laura v.d. 

Mark en Jan Makkes; op de achterste rij v.l.n.r. 

Anneke Snijders, Marise Hamerslag, Janneke Kristel, 

Lizanne Verbeek, Erik Klein en Sebastiaan 

Spierenburg. 

Belangrijke data 

Maandag 14 oktober Brandoefening/ontruiming 
Lepelaarstraat 

Dinsdag 15 oktober Open avond voor ouders 

Lepelaarstraat 

Donderdag 17 oktober Brandoefening/ontruiming 

Angolastraat 

Vrijdag 18 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij 

Maandag 21 oktober 

t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober Eerste schooldag na de  

   herfstvakantie 

Schoolvakanties 

Herfstvakantie  21 oktober t/m 25 oktober 
Kerstvakantie  23 december t/m 3 januari 
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 
Goede vrijdag + pasen 10 april t/m 13 april 
Meivakantie  27 april t/m 8 mei 

Hemelvaart  21 en 22 mei 
Pinksteren  1 juni  
Zomervakantie  17 juli t/m 28 augustus 


