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Start nieuw schooljaar 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Een 

hartelijk welkom aan alle leerlingen en leerkrachten. 

Dicky Kroon is als zij-instromer begonnen aan een 

nieuwe uitdaging in groep 4 op de locatie 

Angolastraat en Sape Wiersma is aangesteld als 

leraarondersteuner in alle groepen op beide locaties 

om de werkdruk te verminderen. Pascalle Raaphorst 

is gestart als management assistente en zal ook op 

beide locaties werkzaam zijn. Allen veel succes 

gewenst en een mooie tijd bij de Waterhof. Op de 

eerste schooldag hebben wij vrolijke leerlingen zien 

binnenkomen die allemaal hun eigen kapstokje 

hebben gevonden. Wij wensen iedereen een fijn 

nieuw schooljaar toe. 

 

Startgesprekken 

De startgesprekken worden op beide locaties 

gehouden op maandag 23 september en woensdag 

25 september. Het doel van de startgesprekken 

tussen de leerkracht en de ouders is allereerst 

kennismaken. Vanaf groep 6 zijn de kinderen welkom 

bij dit gesprek. Verder willen wij met u afspraken 

maken gericht op de ondersteuning van het 

leerproces op school en thuis. Ook vernemen wij 

graag uw wensen m.b.t. de frequentie van het contact 

en specifieke zaken die een leerkracht dient te weten 

van uw kind. 

 

Via Parro kunt u zich binnenkort inschrijven voor een 

startgesprek, wilt u er daarom voor zorgen dat uw 

account in Parro is geactiveerd? 

 

En wilt u tevens uw gegevens in het ouderportaal 

controleren en eventuele wijzigingen daarin 

doorvoeren? 

 

Bij deze startgesprekken zal een korte enquête 

klaarliggen die voornamelijk gericht is op het nieuwe 

rapport. Wij zijn momenteel bezig met het ontwikkelen 

van een nieuw rapport en vinden uw mening 

daaromtrent belangrijk. Wij vragen u voor of na uw 

startgesprek deze enquête in te vullen. 

MR 

De MR leden komen op 12 september voor het eerst 

bij elkaar. Daarna zullen wij u informeren. 

6 september 2019 
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Wijziging schooltijd 

Op de Angolastraat is wat verwarring ontstaan over 

de eindtijd op woensdag, voor de duidelijkheid op 

woensdag zij de groepen aan de Angolastraat om 

12.15 uur uit.  

Financiën 

Zoals u inmiddels weet, werken wij met Wiscollect 

v.w.b. het schoolgeld e.d. Helaas hebben wij met 

perikelen m.b.t. de invoering van dit systeem te 

maken, aan een oplossing wordt hard gewerkt. 

 

Startfeest 

Op maandag 16 september vieren wij samen het 

startfeest van De Waterhof. Wij vieren dan dat wij één 

school zijn met twee locaties. Het feest zal zich 

voornamelijk op de locatie Lepelaarstraat afspelen. 

Via een brief ontvangt u hier binnenkort meer 

informatie over. 

 

Tijdens dit feest hebben wij twee hoofdactiviteiten: 

- Boem boem, het Fort van de Verbeelding en 

- Kaart in actie, dit betreft de sponsoring voor 

nieuwe sportshirts. 

 

Wilt u nog aan de lege blikjes denken, voordat u ze in 

de PMD zak doet? 

 

Op maandag 16 september starten de groepen 1, 2 

en 3 van beide locaties op de Lepelaarstraat. Wilt u 

uw kind daar brengen? De kinderen van de groepen 4 

t/m 8 beginnen op hun eigen locatie en zullen in de 

loop van de ochtend lopend of op de fiets naar de 

Lepelaarstraat gaan en daar blijven. De kinderen die 

overblijven doen dat allemaal op de Lepelaarstraat. 

Als u uw kind tussen de middag ophaalt voor de 

lunch, haalt u uw kind dan bij de Lepelaarstraat op? 

Rond 14.30 uur bent u van harte welkom om de 

voorstelling die de kinderen hebben ingestudeerd te 

komen bekijken. Bij mooi weer is dit op het plein, bij 

regen wijken wij uit naar de grote gymzaal aldaar.  

De kinderen van groep 1 t/m 3 zien wij graag in een 

oranje t-shirt, de kinderen van groep 4, 5 en 6 in een 

groen t-shirt en de kinderen van groep 7 en 8 in een 

wit t-shirt. 

 

Wij verheugen ons op een mooi startfeest. 

 

NB. Wilt u aan de voor- en naschoolse opvang laten 

weten dat uw kind deze dag gebracht dan wel 

opgehaald moet worden op de Lepelaarstraat? 

 

Schoolfotograaf 

Ook dit jaar komt de schoolfotograaf weer langs om 

de kinderen en de groepen op de foto te zetten. Voor 

de locatie Angolastraat is dit op dinsdag 17 

september en voor de locatie Lepelaarstraat is dit op 

vrijdag 27 september. 

 

 

 

Wilt u hiermee a.u.b. rekening houden? Liefst geen 

doktersbezoek op deze dag. 

 

Nadere informatie volgt nog. 
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Open lesochtend 

De open lesochtend staat gepland op vrijdag 20 

september. Alle ouders zijn dan vrij om tussen 8.30 

en 11.00 uur een half uurtje mee te kijken en luisteren 

terwijl de lessen gewoon doorgaan. 

 

Belangrijke data 

Maandag 16 sep Startfeest 

Dinsdag 17 sep  Schoolfotograaf Angolastraat 

Maandag 23 sep Startgesprekken 

Woensdag 25 sep Startgesprekken 

Vrijdag 27 sep  Schoolfotograaf 

Lepelaarstraat 

Dinsdag 15 oktober Thema avond 

 

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 

 

 

   

 

 


