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Laatste stukje van 

2021 

De kinderboekenweek is leuk geweest en goed 

afgesloten en de verkoop van de kinderpostzegels is 

ook een succes geweest.  

We zijn aan het laatste gedeelte van 2021 begonnen, 

met o.a. de feestmaand in het vooruitzicht. De 

voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. We 

hopen dat alles door kan en mag gaan zoals we het 

nu in de planning hebben. We hebben er enorm veel 

zin in. 

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de besmettingscijfers 

m.b.t. corona helaas weer oplopen. Dat heeft ons 

doen besluiten voorlopig geen wijzigingen aan te 

brengen in het binnenlaten van ouders in de school. 

Vanaf deze week kunt u via Parro zelf geen berichten 

meer sturen naar school dan wel naar de 

leerkrachten. Vriendelijk verzoek om afwezigheid van 

leerlingen telefonisch door te geven voor 8.30 uur. En 

omdat het druk kan zijn met meldingen kunt u 

bezettoon krijgen. Wilt u het blijven proberen! Liever 

niet via de mail. Want die wordt soms pas later op de 

ochtend voor het eerst gelezen. 

Onze groepen 8 hebben hun eerste cito periode 

achter de rug. Iedereen heeft hard gewerkt. 

Nieuws uit het team 

Colinda is aan het aftellen. Wij wensen haar een goed 

herstel van de behandelingen en e hopen haar weer 

te zien in januari. 

Christa herstelt voorspoedig, zij is weer voor 50% 

begonnen met werken. We wensen haar toe dat dit 

niet te lang hoeft te duren. We zijn wel heel blij met 

Michele, die nu standaard twee dagen de groep 

begeleid. Op die manier is er toch continuïteit voor de 

kinderen. 

Alperen is getrouwd. Daar hebben we met de 

kinderen en elkaar aandacht aan besteed. 

 

5 november 2021 
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Ouderraad 

 

 
 

Beste ouders, 

 

Namens de OR en de verschillende feestcommissies 

willen we u vragen om het volgende: 

Om de school voor zowel de Sint als de Kerst zo leuk 

en feestelijk mogelijk te versieren zijn wij op zoek naar 

decoratie. 

Voordat we dit gaan aankopen is onze vraag aan 

jullie: 

Bent u thuis Sint-klaar en heeft u nog vrolijke 

decoratie? 

Gaat u voor nieuwe kerstversiering maar heeft u nog 

oud? 

Lever dit alsjeblieft in op school! 

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

stukje budget over, de kindjes hebben een fijne 

sfeervolle versierde school en we zorgen zo allemaal 

voor iets minder verspilling! 

Voor ons een win-win situatie... 

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 dat 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 zijn dat Christa van Beekum voor 

de Angolastraat en Leonie Pasman voor de 

Lepelaarstraat, Leonie vertegenwoordigt tevens de 

directie. 

MR / GMR 

 
Voor informatie of vragen kunt u mailen naar 

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

aanspreken. 

 

Voor de Angolastraat zijn dat Laura vd Mark en 

Sebastiaan Spierenburg, voor de Lepelaarstraat zijn 

dat Joost Slingerland en Marius Last. Namens het 

team zijn Janneke Kristel, Hanneke Schop, Lizanne 

Verbeek en Inge Hoving vertegenwoordigd. Wilma 

van der Leeden vertegenwoordigt de directie. 

 

Namens de Waterhof is Aljen Uitbeijerse 

vertegenwoordigd als oudergeleding in de GMR. 

Vanuit het team is Dominique van Diepen lid van de 

GMR. 
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NPO 

In eerdere nieuwsbrieven informeerde ik u over de 

inzet van de middelen die wij gekregen hebben 

gericht op het nationaal onderwijsprogramma. Geld 

dat de scholen, binnen bepaalde kaders, vrij mag 

inzetten voor het verzorgen van beter onderwijs. 

Onderdeel van de inzet van de middelen die ons ter 

beschikking zijn gesteld, is de professionalisering van 

de leerkrachten. Als zij leren het onderwijs nog beter 

te verzorgen komt dat het leren van kinderen ten 

goede. Vanuit die gedachte hebben we ingezet op het 

leren verbeteren van ons woordenschatonderwijs. 

Sinds dit schooljaar werken de groepen 4 t/m 6 met 

een nieuwe taalmethode Nieuw Nederlands Junior. 

Een onderdeel van deze taalmethode is het 

woordenschatonderwijs. In de laatste jaren is vanuit 

wetenschappelijk onderzoek is het belang van 

woordenschatonderwijs steeds duidelijker geworden. 

Een ruime woordenschat is belangrijk voor alle 

taalvaardigheden. Iemands woordenschat is 

verbonden met schoolsucces, begrijpend lezen en het 

kunnen leren van teksten. Woordenschat heeft alles 

te maken met kunnen spreken, luisteren en lezen. 

Een goede woordenschat op jonge leeftijd, speelt ook 

een belangrijke rol bij de (vroege) leesontwikkeling. 

Kinderen die in groep 3 niet genoeg woorden kennen, 

hebben het vaak moeilijk met het leren lezen. 

Onderzoek heeft ook laten zien dat de grootte van de 

woordenschat op driejarige leeftijd sterk verbonden is 

met het latere begrijpend lezen.  Een van de meest 

consistente bevindingen die uit 

woordenschatonderzoek naar voren komt, is dat een 

beperkte woordenschat bijna altijd leidt tot minder 

goede schoolresultaten. 

In onze oude taalmethode werd hieraan weinig 

aandacht besteed. De leerkrachten hebben dus de 

afgelopen jaren vanuit de methode weinig ervaring 

opgedaan met woordenschatonderwijs. Daarom 

hebben we gekozen voor een opfristraining. De 

training bestaat uit een bijeenkomst gericht op de 

theorie: waarom woordenschatonderwijs en hoe kun 

je dat het meest effectief doen. Daarna twee keer een 

groepsbezoek van trainer den directeur, gericht op  

 

 

 

een les woordenschat. Na een nabespreking 

individueel volgde na de eerste ronde 

groepsbezoeken een bijeenkomst waarin we konden 

leren van elkaar. In januari is de tweede ronde 

groepsbezoeken. En wat hebben we al veel geleerd in 

de eerste ronde. We hebben gezien dat 

woordenschatonderwijs zich leent voor heel veel 

leuke werkvormen. Daarbij hebben Frank (de trainer) 

en ik ook heel veel de combinatie bewegen en leren 

gezien. Wat een rijkdom! Vanuit de theorie blijkt dat 

het goed is om de woorden die centraal staan vaak 

kort te herhalen. Na de introducerende les is het heel 

belangrijk om daarna dagelijks vijf minuten te 

herhalen op diverse manieren. Onze volgende 

groepsbezoeken richten zich op het bekijken van 

deze korte herhalingslessen. 

Het is fijn dat collega’s veel leren van dit traject. Ook u 

kunt helpen de woordenschat van uw kind te 

vergroten. Ik geef u hierbij enkele tips: 

 

Tip 1: Benoem wat je tegenkomt 

Onderweg naar school zijn er al heel veel nieuwe 

woorden te vinden: de stoeprand, het verkeersbord, 

de oever, de merel, enzovoort. En thuis: het aanrecht, 

de gootsteen, de telefoonoplader. Kies bewust eens 

voor een 'moeilijk' woord: het trottoir in plaats van de 

stoep of het venster in plaats van het raam. Probeer 

altijd het lidwoord (de/het) erbij te zeggen. 

 

Tip 2: Lees steeds hetzelfde boek voor 

Herhaling en vertrouwdheid zijn twee ingrediënten die 

zorgen voor de opbouw van de woordenschat van je 

kind. 

 

Tip 3: Kinderwoordenboeken 

Speciale woordenboeken voor kinderen helpen ook 

om de woordenschat te vergroten. Nou klinkt dat 

misschien wat saai, een woordenboek, maar dat zijn 

ze beslist niet. De boeken zijn leuk om te bekijken en 

uit voorgelezen te worden en sluiten aan bij de 

ontwikkeling en belangstelling van kinderen. Naast 

prentenboeken over een bepaald thema, zoals de 

boerderij, verdienen vooral de kinderwoordenboeken 

van Van Dale aandacht. De woorden die daarin 

opgenomen staan, sluiten aan bij wat kinderen op een  

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/zoeken/page/47/?S=woordenboeken#/?S=woordenboeken&CPI=0&tab=products
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bepaald moment in hun schoolcarrière moeten 

kennen. 

 

Tip 4: Woordkaartjes ophangen 

Zoek een aantal woorden (3 à 4) die bij elkaar horen 

en schrijf ze op kaartjes (met het lidwoord erbij), of 

print ze uit in een leuk lettertype met een foto erbij. 

Denk bijvoorbeeld aan groepjes als huis-flat-

appartement-bungalow, of Sinterklaas-stoomboot-

cadeau-verlanglijstje, of tegenstellingen als nacht – 

dag, groot – klein, beleefd - onbeleefd, ruw - glad. 

Hang de kaartjes op de koelkast of op een andere 

plek waar je kind ze vaak ziet. Dit is een variant op de 

'woordmuur' die in de meeste klassen te vinden is. 

Bespreek de kaartjes en de woorden met je kind en 

kom er gedurende een week een aantal keren op 

terug. Je kunt daar een spelletje van maken als 'waar 

- niet waar' ("een appartement heeft altijd een voor- 

en achtertuin"), 'raad het woord' (neem een woord in 

gedachten en laat je kind raden welk woord het is 

door vragen te stellen waarop je alleen met ja of nee 

mag antwoorden), enzovoort. Ook hier geldt weer dat 

herhaling belangrijk is. Een stelregel is dat kinderen 

zes tot twintig keer met een woord te maken gehad 

moet hebben om het te leren en onthouden. 

 

Tip 5: Lezen, lezen en nog eens lezen 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen door 15 minuten per 

dag te lezen zoveel woorden lezen (1 miljoen per jaar) 

dat ze uiteindelijk 1000 nieuwe woorden per jaar erbij 

leren. Natuurlijk leren ze een deel van die woorden 

door de woordenschatlessen op school, die ze zij 

naast het technisch en begrijpend lezen krijgen. Maar 

uit onderzoek blijkt dat een kind door alleen te werken 

met woordenschatonderwijs slechts 400-800 nieuwe 

woorden per jaar leert. 

Maar de beste tip is en blijft: houd het speels. Want 

thuis oefenen is iets anders dan op school oefenen! 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het 

verwerven van woorden, dan kunt u die altijd stellen. 

We geven graag antwoord als we dat kunnen. 

Sintviering 

 

 
Nog even en dan is het weer zover. 

Sinterklaas zal met zijn Pieten aankomen in 

Nederland. Wij volgen het verhaal van het 

Sinterklaasjournaal. 

Op vrijdag 12 november zal de school versierd 

worden. 

Wij hopen dat Sinterklaas en zijn Pieten ook De 

Waterhof bezoeken. 

Het Sintfeest vieren wij op vrijdag 3 december. Wij 

draaien op die dag het gewone rooster tot 14.15 uur. 

De groepen 5 t/m 8 zullen surprises maken. 

Via de leerkrachten op Parro hoort u meer over 

bijvoorbeeld het zetten van de schoen (of niet, dan 

wordt er geknutseld) en het trekken van de lootjes. 

Wij wensen u en de leerlingen veel voorpret toe. 

 

Leerlingenraden 

Na een verkiezing zijn Amelia, Joni, Janne en Felix 

voor de Angolastraat gekozen als 

klassenvertegenwoordiger en dat betekent dat zij in 

de leerlingenraad zitten. De eerste vergadering heeft 

reeds plaatsgevonden en hierin zijn zeer enthousiaste 

plannen besproken, dat belooft wat! 

Op de Lepelaarstraat zijn ook verkiezingen gehouden. 

De leerlingen hebben zich gepresenteerd aan hun 

klas. Uit deze verkiezingen zijn Adi, Nikki, Nikolay, 

Bianca en Laura gekozen als leerlingenraad. Ook zij 

zijn voortvarend van start gegaan.  
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De leerlingenraden houden zich bezig met 

onderwijsinhoudelijke zaken maar ook met eventuele 

activiteiten e.d. die naast de schooldag lopen. 

Wij houden u op de hoogte. 

EU schoolfruit 

 

Met ingang van 15 november a.s. ontvangen wij 20 

weken lang op de maandag 3 porties gratis groente 

en fruit per week voor de hele school. De kinderen 

zullen dit op dinsdag, woensdag en donderdag  

aangeboden krijgen. 

 

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 

Vrijdag 3 december  Sintviering tot 14.15 

uur 

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 

 

 

 


