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Lente in aantocht 

Wij kijken terug op een actieve periode, waarin veel is 

gebeurd. Nieuwe rapporten, de ontwikkeling van de 

nieuwe website, sporttenues met ons nieuwe logo en 

ga zo maar door. In deze nieuwsbrief leest u daar 

meer over. De voorjaarsvakantie is weer voorbij, wij 

hopen dat het voorjaarsweer zich nu eindelijk laat 

zien. 

Nieuws uit het team 

Wij hebben babynieuws uit het team!. Juf Hanneke 

gaat vanaf 16 maart a.s. genieten van haar 

zwangerschapsverlof. En Juf Eline is zwanger, zij is 

eind augustus uitgerekend van haar tweede kindje. 

Wij wensen beiden een mooie tijd toe. 

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 

Sebastiaan Spierenburg en Laura v.d. Mark, voor de 

locatie Lepelaarstraat Erik Klein en Marise 

Hamerslag. 
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Dansvoorstelling 

Op vrijdag 27 maart a.s. is onze dansvoorstelling op 

beide locaties in de grote gymzaal. Dit jaar is het 

thema WATER. Alle kinderen zijn hiervoor al druk aan 

het oefenen. Het programma is als volgt: 

 

Lepelaarstraat: 

inloop voor het publiek om 10.45 uur. 

de voorstelling start om 11.00 uur.  

Angolastraat: 

inloop voor het publiek groepen 5, 1-2 blauw, 3 en 7 

om 9.15 uur. 

de voorstelling van groepen 5, 1-2 blauw, 3 en 7 start 

om 9.30 uur. 

inloop voor het publiek van groepen 6, 1-2 groen, 4 en 

8 om 10.30 uur. 
de voorstelling van groepen 6, 1-2 groen, 4 en 8 start 

om 10.45 uur.  

U bent allen van harte welkom! 

Om het thema kracht bij te zetten, zouden wij het leuk 

vinden als de kleuters een emmertje en/of spons(je) 

willen meenemen. Wat wij daarmee van plan zijn, blijft 

een verrassing. 

Sportdag 

Dit jaar organiseren wij de Sportdag in de vorm van 

de Olympische Koningsspelen op vrijdag 17 april a.s. 

Voor alle leerlingen van beide locaties vindt dit plaats 

bij DSV Full Speed, Kerkpolderweg 5 in Delft.  

 

 

Deze dag start om 8.30 uur zal rond 12.15 uur 

afgelopen zijn. Om 12.00 uur wordt de dag afgesloten 

en de Eco-schools intentieverklaring ondertekend. U 

bent hierbij allen van harte welkom.  

 

De kleuters hebben op het kunstgrasveld een 

aangepast programma. Groepen 3 t/m 8 zijn op het 

hoofdveld. Een onderdeel van het programma is een 

sponsorloop voor 2 goede doelen. Nadere informatie 

ontvangt u vandaag per brief van de sportcommissie. 

 

Deze middag (vrijdag 17 april) zijn alle leerlingen vrij. 

 

Op vrijdagmiddag 24 april, de vrijdag voor de 

meivakantie, hebben alle leerlingen gewoon les zoals 

elke vrijdag.  

Website 

De homepage van onze nieuwe website is klaar, er 

wordt momenteel gewerkt aan de vervolgpagina’s. De 

nieuwe website komt dus steeds dichterbij, wij houden 

u op de hoogte. 

Sporttenues 

Nieuwe sporttenues voor de leerlingen en 

leerkrachten van onze school zijn in de maak. Lyon 

Reclame heeft het ontwerp gemaakt en zal de tenues 

bedrukken. DC Beheer Brandveiligheid & Advies 

sponsort de tenues, daar zij wij ontzettend blij mee! 

Leerlingen en leerkrachten zullen deze tenues dragen 

tijdens de diverse sporttoernooien. 

 

Hier ziet u hoe het tenue eruit gaat zien. 
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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.  

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 zal plaatsvinden bij de afsluiting van de 

Koningsspelen op vrijdag 17 april a.s. om 12.00 uur. 

U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn. 

Attentie 

Op donderdag 5 maart is er een potloodventer 

gesignaleerd bij de fietstunnel en de brug van Tanthof  

Oost naar Buitenhof. Hiervan is inmiddels aangifte 

gedaan bij de politie. Wij vragen u en uw kinderen 

extra alert hierop te zijn en mocht hij weer 

gesignaleerd worden, verzoekt de politie direct 112 te 

bellen en hiervan aangifte te doen.  

Plusklas nieuws 

 
 
De werkstukken zijn opgestuurd naar het 

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland in Leiden! Wij 

wachten in spanning af of er werkstukken zijn die in 

de prijzen vallen….. 

 

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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Belangrijke data 

Vrijdag 27 maart Dansvoorstelling 

Vrijdag 17 april Koningsspelen/ 

 Sportdag 

  Alle leerlingen ’s 

middags vrij 

Woensdag 20 mei Juffen- en 

meestersdag 

Woensdag 3 juni Praktisch 

verkeersexamen 

groep 7 

Maandag 22 juni Schoolreis 

Woensdag 24 juni Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

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  
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 


