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Sinterklaasviering 

Helaas anders dan vorige jaren, maar de 

Sinterklaasviering is dit jaar toch heel feestelijk en 

onvergetelijk op beide locaties! 

 

De OR is druk bezig de decemberfeesten samen met 

ons Corona proof te organiseren. Wat fijn dat zij mee 

denken en alle mogelijkheden van wat wel kan 

onderzoeken. Wij, het team van de Waterhof, zijn heel 

blij dat zij in deze tijd extra hard voor onze kinderen 

willen lopen. Dank jullie wel, ook namens alle 

kinderen! 

Nieuws uit het team 

Donderdag 17 december a.s. is de laatste werkdag 

voor Gerda. Zij gaat van haar welverdiende pensioen 

genieten. ’s Avonds na de kerstviering nemen wij met 

het team afscheid van Gerda. 

 

De kinderen van locatie Lepelaarstraat nemen ook op 

deze dag afscheid van Gerda. Ook dit zal Corona 

proof plaatsvinden. Hoe, dat horen de ouders van de 

kinderen van de Lepelaarstraat nog van ons. 

 

Ouderraad 

 

 

Bericht van de OR 

Beste ouders, 

Wij als OR van de Waterhof vinden het erg belangrijk 

om toegankelijk en open te zijn. 

Dit is ook de reden dat wij u in deze nieuwsbrief iets 

meer willen vertellen over de besteding van de 

ouderbijdrage gedurende elk schooljaar. 

Met deze bijdrage kunnen we tijdens een schooljaar 

van vele hoogtepunten en feestdagen samen met de 

leerkrachten echte feestjes maken. 

4 december 2020 
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Dit geldt voor de aankleding van de verschillende 

thema’s voor feestdagen binnen de school , de 

cadeautjes van de Sint, de attenties met kerst, de 

huur van een eventuele locatie en lekkernijen die 

binnen de klassen worden uitgedeeld tijdens de 

diverse feestdagen gedurende het jaar. 

Ook tijdens de sportactiviteiten en toernooien maken 

we gebruik van het ouderbudget om te zorgen dat de 

kinderen na alle inspanningen iets lekkers te eten en 

te drinken krijgen en dat de locaties kunnen worden 

gebruikt. Tevens bekostigen we er het inschrijfgeld 

van de Avond4 daagse mee, een jaarlijks hoogtepunt 

waar steeds meer kinderen en gezinnen bij meelopen 

en dat zorgt voor een kleine feestweek voor jong en 

oud. 

Jaarlijks leveren wij als OR ook een bijdrage aan het 

eindfeest van groep 8. Het is zo fijn om te kunnen 

zorgen dat deze kanjers een knallend einde hebben 

van hun basisschoolperiode. 

Naar onze mening is het belangrijk om voor u als 

ouder van de kinderen op de Waterhof eens een 

inkijkje te krijgen in wat wij doen, maar ook waar uw 

bijdrage aan wordt besteed. 

Op die manier ziet u hoe belangrijk het is dat deze 

bijdrage wordt gedaan en hoe wij er samen op die 

manier voor kunnen zorgen dat onze kinderen een 

geweldige basisschooltijd hebben met leuke 

hoogtepunten. 

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. 

 

 

 

 

 

Medezeggenschaps- 
raad 

 

Nieuws uit de MR 

In de laatste MR-vergadering is er weer veel 

meegepraat en -gedacht over alles wat er speelt op 

onze scholen. Naast de jaarlijks terugkerende 

onderwerpen waar wij als MR inspraak in hebben, is 

de actualiteit rondom Corona natuurlijk uitgebreid aan 

bod geweest. 

Zo hebben wij het jaarplan en jaarverslag kunnen 

inzien en heeft Wilma hier een toelichting op gegeven. 

Wij zijn blij met de ambities die hierin worden 

geformuleerd.  

Daarnaast hebben wij het vervangingsschema voor 

uitval door Corona besproken. Helaas is dit al eens 

ingezet, maar wij vinden dat hierin weloverwogen 

keuzes worden gemaakt. 

De Sint- en Kerstvieringen zullen dit jaar in een 

andere vorm gaan plaatvinden. De activiteiten die 

zullen worden georganiseerd, worden ook voor een 

deel vormgegeven door de OR, waarmee wij 

regelmatig contact hebben. De OR heeft ons 

gevraagd, het belang van de ouderbijdrage nogmaals 

onder de aandacht te brengen en stuurt hiervoor het 

bovenstaande bericht. 

mailto:or.waterhof@scodelft.nl
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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 

Plusklasnieuws 

Beste ouders van de Waterhof, 

 

Wij zijn Thirza, Vera en Anouk (Angolastraat) van de 

talentmodule. Wij hebben een onderzoek gedaan 

naar veroudering. Onze onderzoeksvraag is: ‘Wat zijn 

de hobby’s van de opa’s en oma’s van de kinderen 

van groep 4 t/m 8’. We zijn langs de klassen gegaan 

en de kinderen moesten hun vinger opsteken als we 

bijv. bingo zeiden. Onze conclusie is dat de meeste 

oma’s naaien en breien leuk vinden en dat de opa’s 

klussen het leukst vinden. 

 

Beste ouders van de Waterhof, 

 

Wij zijn Jurne, Toas, Justin en Rafaël (Angolastraat) 

van de talentmodule. Wij hebben een onderzoek 

gedaan over de ouderdom kenmerken. Onze vraag 

was: Hoeveel opa’s en oma’s hebben een bril? Wij 

hebben het onderzoek gedaan bij groep 3 t/m 8. Het 

verschil tussen de groepen was erg groot, 

bijvoorbeeld had groep 6 24 opa’s en oma’s met een 

bril en groep 4 hadden er 57 opa’s en oma’s met een 

bril. We dachten bij het begin dat er meer opa’s en 

oma’s een bril hadden maar dat bleken er veel minder 

te zijn. Het eindresultaat was: 178 opa’s en oma’s met 

een bril. 

Luizencontrole  

In verband met de corona maatregelen kunnen wij het 

luizenpluizen voorlopig nog niet op school 

organiseren. Daarom verzoeken wij u uw kind(eren) 

zelf thuis goed op eventuele luizen te controleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u luizen aantreffen, wilt u dit dan aan de 

leerkracht doorgeven? 

 

Parkeren Angolastraat 

Van omwonenden ontvangen wij klachten over het feit 

dat ouders te lang parkeren bij het brengen en halen 

van de kinderen. De voorkeur heeft het om, indien 

mogelijk, per fiets of lopend naar school te komen.  

 

Mocht u met de auto komen, verzoeken wij u te 

parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen 

in de wijk en het laatste stukje lopend naar school te 

komen. De straten rondom de school zijn bedoeld 

voor bestemmingsverkeer en niet om de kinderen te 

brengen die goed ter been zijn. Wilt u hier rekening 

mee houden?  
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Eco schools nieuws 

 
De leerlingenraden van beide locaties hebben hun 

adviezen naar aanleiding van de scans uitgebracht 

aan juf Wilma. Juf Wilma heeft hier enthousiast op 

gereageerd en gaat met het grootste deel van deze 

adviezen aan de slag! Beide leerlingenraden hebben 

zelfs al vooruit gedacht en ook adviezen voor het 

nieuwe schoolgebouw gegeven.   

 

Wij houden u op de hoogte. 

Kerstviering 

Dit jaar houden wij de kerstviering in de klas van 

18.30 – 19.30 uur op donderdag 17 december. 

 

Tijdens de viering wordt het kerstverhaal verteld, doen 

we spelletjes en maken we het gezellig met elkaar. 

Als lekkers serveren wij hierbij kerststol of suikerbrood 

met chocolademelk of limonade. 

Belangrijke data 

Roostervrije dagen schooljaar 2020-2021: 

Vrijdag 5 februari 2021 

Maandag 8 februari 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: 

 

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 

 


