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Rapport mee 

Vandaag krijgen de kinderen hun 1e rapport mee. Zij 

ontvangen dit in een mooie, stevige map, die hun hele 

basisschool carrière bij ons mee kan. Wilt u het 

rapport weer inleveren op school als u het gezien 

heeft? 

 

Deze week hebben wij de laatste levering van EU-

schoolfruit gekregen en aan alle kinderen 

aangeboden. Wilt u vanaf volgende week weer voor 

een tussendoortje zorgen, waarbij fruit uiteraard de 

voorkeur heeft. 

Nieuws uit het team 

Sinds Sape naast zijn functie als leerkracht ook I-

coach is binnen onze stichting, begeleidt Heidi zijn 

klas op dinsdag en woensdag. Na de 

voorjaarsvakantie zal Marise op donderdag en vrijdag 

voor groep L5-6 staan. 

 

Helaas is Christa ziek. Wij wensen haar vanaf deze 

plaats veel beterschap. 

 

Ouderraad 

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar 

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

aanspreken. 

 

 
 

Voor de Angolastraat zijn de OR leden Tessa Mol, 

Marcel Schop, Diana de Haan, Laura Quist, 

Jacqueline Prins en Manuela Venghaus, voor de 
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Lepelaarstraat zijn dat Harry Sommerdijk en Joost 

van Baarle. 

 

Namens het team zijn Christa van Beekum en 

Janneke Kristel contactpersoon. 

MR / GMR 

 
MR praat over veiligheid, nieuwbouw en 

betrokkenheid van ouders  

De eerste MR-vergadering van 2023 vond plaats op 

30 januari. We hebben weer diverse onderwerpen 

besproken. Zo hebben we ingestemd met een plan 

van aanpak voor het verbeteren van de 

basisvaardigheden. De school krijgt daarvoor een 

subsidie en heeft verschillende activiteiten 

voorgesteld.  

 

Daarnaast hebben we de afname van ‘Zien’ met 

elkaar bekeken. Zien is een vragenlijst die 

leerkrachten afnemen bij kinderen in de midden- en 

bovenbouw. De vragen gaan over hoe veilig de 

leerlingen zich voelen. De leerkracht heeft gesproken 

met alle kinderen die zich minder prettig voelden. In 

april wil de school ‘Zien’ nog een keer afnemen. Dan 

zien we of het gevoel van veiligheid is verbeterd.  

 

Bij deze vergadering sloten halverwege een aantal 

leden van de OR aan voor twee onderwerpen op de 

agenda. Eerst gaf Leonie een presentatie over de 

toekomstige nieuwbouw van onze school. Ze vertelde 

over de planning om te komen tot een nieuwe school. 

Gemeente Delft stuurt erop aan dat de school na de 

zomer van 2026 haar deuren kan openen voor de 

leerlingen. Hieraan kan nog geen garantie worden 

gegeven. 

 

Daarna hebben we met de ouders van de OR 

gebrainstormd over de betrokkenheid van ouders bij 

de school. We zien dit als een meerwaarde voor kind, 

ouder en leerkracht. Jullie als ouder betrekken we 

graag in het contact met de school. We hadden al 

meerdere creatieve ideeën bedacht. Nu is het 

belangrijk dat we ook aan de slag gaan met het 

uitvoeren van de plannen. Daarvoor hebben we een 

commissie opgericht. Daarin zitten een ouder van de 

OR, een leerkracht en een ouder van de MR. Wordt 

vervolgd!  

 

Na deze brainstorm vertrok de OR weer. Aljen gaf ons 

vanuit de GMR een update over de onderwerpen die 

zij hebben besproken. Tot slot hebben we ingestemd 

met de vacaturetekst voor de zoektocht naar een 

nieuwe directeur van de Waterhof. De vacature is 

eerst intern, binnen de SCO, uitgezet. Als MR maken 

we ook deel uit van de adviescommissie en de 

benoemingscommissie. We hopen nog deze maand 

een paar goede kandidaten te spreken. Sommige 

MR-leden volgen volgende week een cursus over de 

MR. 20 maart hebben we opnieuw een vergadering. 

 

Voor informatie of vragen kunt u mondeling of per e-

mail: (mr.waterhof@scodelft.nl) bij de MR terecht. 

 

De MR leden zijn: Joost Slingerland (voorzitter), 

Laura van der Mark, Marius Last en Onno Mol 

namens de ouders, Janneke Kristel, Hanneke Schop, 

Leonie Pasman en Inge Hoving namens het team. 

 

Namens de Waterhof is Aljen Uitbeijerse 

vertegenwoordigd als oudergeleding in de GMR. 

Vanuit het team is Lizanne Verbeek lid van de GMR. 

 

Talentontwikkeling 

Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 16 maart is de Kangoeroewedstrijd op 

De Waterhof. De sterkste rekenaars zijn in deze 
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weken hard aan het oefenen met breinkrakers en 

rekenpuzzels. De wedstrijd zal op school plaatsvinden 

onder schooltijd. Deze keer doen er wel 70 leerlingen 

mee! 

 

De kleuters werken met getallen tot en met 100 en zij 

hebben al een Land van Tien voor Koning Kien 

bedacht. Er staan tien huizen, tien bomen, tien 

auto’s…. De komende weken gaan we nog met 

grotere getallen en tientallen werken. 

 

De First Lego League 

De First Lego League was een hele spannende 

wedstrijd op de Haagse Hogeschool in Delft! De 

leerlingen hebben die dag nog meerdere keren 

kunnen oefenen met de robot op de wedstrijdtafel. 

Ook hebben zij hun innovatieproject gepresenteerd en 

ook het robotontwerp. Het spannendste onderdeel 

was toch wel de wedstrijd op de tafel. Zou de robot 

doen wat geprogrammeerd was? Dat deed hij zeker 

en ons team, het L.A. Waterpower Team haalde 

daarmee 140 punten. Niet genoeg voor een prijs, 

maar wat hebben we genoten van deze dag! 

 

Hieronder een impressie van de dag van enkele 

leerlingen: 

 

Hallo wij zijn Christiaan en Mark en wij hebben 

meegedaan met de First Lego League 

en wij gaan jullie vertellen hoe het daar was. Het doel 

is om de meeste punten te krijgen van een ronde. Het 

eerste wat wij gingen doen was …een robot maken!! 

En we moesten een innovatieproject en ons robot 

ontwerp maken. 

En we moesten onze missies kiezen en dan moesten 

we zorgen dat de robot de missies die wij hadden 

gekozen programmeren. Maar ook kijken waar de 

robot in de thuisbasis moest staan. Het was in de 

Haagse Hogeschool daar was het heel groot en we 

konden een oefentafel reserveren om te oefenen en 

een tafel om onze spullen neer te leggen. En na tijdje 

vermaken begon onze eerste wedstrijd. We hadden 

2:30 minuten per wedstrijd. Het waren 3 rondes dus je 

had drie kansen om de hoogste score te halen. 

Verder kon je veel doen naast de wedstrijden. 

Bijvoorbeeld: side events, de trap op en af klimmen 

en er was een glij muur. En je kon gratis 

pannenkoeken halen tijdens de lunch. Toen al de 

rondes geweest waren, gingen ze de prijsuitreiking 

voorbereiden. Nadat iedereen zijn medaille had 

gekregen begon de prijsuitreiking. Als je de 

championship nummer 1 krijgt, kan je door naar het 

NK First lego league. Ook het team dat de tweede 

championship beker won mocht naar het NK First 

Lego League. 

Het team waar wij in zaten heette L.A. Waterpower. 

De zoektocht naar een 
nieuwe directeur 

Het profiel voor deze functie is opgesteld door de 

profielcommissie en inmiddels goedgekeurd door de 

MR. De vacature is binnen de stichting uitgezet. 

Binnenkort zullen een adviescommissie en een 

benoemingscommissie gesprekken voeren met de 

kandidaten. 

Zowel de adviescommissie als de 

benoemingscommissie bestaan uit leden uit het team, 

de MR en het bestuur. 

We hopen u snel meer te kunnen melden. 

Anders Leren Dag 

De laatste dag voor de voorjaarsvakantie, op vrijdag 

24 februari, is de Anders Leren Dag.  

 

Op deze dag gaat de hele school Ontwerpend Leren!  

 

In de onderbouw gaan de leerlingen een oplossing 

bedenken voor het probleem van Haas. Hij is de 

snelweg overgestoken en is daarbij gewond geraakt. 

Nu wil hij toch wel graag naar zijn eigen bos terug. 

Hoe moet dat nu, met een gewond been? De 

leerlingen gaan daarbij ontwerptekeningen maken en 

een prototype bouwen.  

 

In de bovenbouw gaan we op reis naar de maan. We 

gaan bedenken wat we allemaal zouden willen doen 

op de maan. En daarbij komt natuurlijk…. Hoe kunnen 

we dat daar doen? We hebben toch last van 
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bijvoorbeeld minder zwaartekracht? De leerlingen 

bedenken een idee, brainstormen, bedenken HKJ-

vragen (Hoe Kun Je …) en maken een 

ontwerptekening en een prototype. 

Vanaf 13.15 uur bent u die dag uitgenodigd om alle 

tekeningen en prototypes in de klas van uw kind(eren) 

te komen bekijken. Het eerste halfuur zal in het teken 

staan van werk in uitvoering: het bouwen van het 

prototype en eventueel voorbereiden van 

presentaties. Vanaf 13.45 uur zullen alle prototypes te 

bewonderen zijn in een tentoonstelling. U bent van 

harte welkom! 

Zie de informatie op Parro. 

Kindertuinen Delft 

 

 

 

 

Verkeerslessen 

Voor de verkeerslessen op maandag 13 februari en 

maandag 3 april a.s. op de Angolastraat en op 

dinsdag 11 april a.s. op de Lepelaarstraat zijn nog 

hulpouders nodig. De tijdstippen per groep hebben wij 

eerder per mail aan u gecommuniceerd.  

 

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of 

via: administratie.waterhof@scodelft.nl. 

Alvast hartelijk dank. 

Inloop kleuters 

Na de voorjaarsvakantie starten wij de inloop voor de 

kleuters weer op. Op dinsdag en donderdag kunnen 

de ouders van de kleuters van 8.30 – 8.45 uur mee de 

klas in om met hen mee te spelen en te werken.  

 

Wij zullen dit op inschrijving doen, omdat wij niet alle 

ouders tegelijk in de klas kunnen ontvangen.  

 

Meer informatie en de inschrijving ontvangt u 

binnenkort per email. 

Facebook en website 

Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op 

onze website en ons Facebook account te liken voor 

het laatste nieuws. 
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Schoolvakanties/ 
studiedag 

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023: 

 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede vrijdag + Pasen 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

Pinksteren  28 en 29 mei 2023 

Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

 

 

Belangrijke data 

Schooljaar 2022-2023: 

 

Voor deze verkeerslessen zijn nog hulpouders nodig: 

Maandag 13 februari  Verkeerslessen 

groepen A1-2 t/m A6 

Maandag 2 april Verkeerslessen 

groepen A1-2 t/m A6 

Dinsdag 11 april  Verkeerslessen 

groepen L1-2 t/m L5-

6 

Overige belangrijke data: 

Vrijdag 24 februari Anders Leren Dag 

Donderdag 16 maart Kangoeroewedstrijd 
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