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Bijna zomervakantie! 

Wat is het een bijzonder schooljaar geweest. 

 

Wij hebben 51 nieuwe leerlingen mogen begroeten. 

Onze 44 groep 8-ers stromen door naar het 

voortgezet onderwijs, heel veel succes daar! En van 7 

leerlingen hebben wij afscheid genomen, omdat zij 

naar een andere basisschool zijn gegaan door 

bijvoorbeeld een verhuizing. 

 

Ook hebben wij meer online gewerkt dan voorheen, 

zowel de leerkrachten als de leerlingen, maar wat zijn 

we er met z’n allen snel goed in geworden! Daarnaast 

heeft de Corona periode er ook voor gezorgd dat 

helaas veel activiteiten niet konden doorgaan, maar 

de Fundag op 22 juni heeft alles goed gemaakt. 

Chapeau voor de Ouderraad!  

 

De musical avonden van onze groepen 8 zijn een 

groot succes geweest. Opgevoerd in het Rietveld 

theater en thuis mee te kijken via de livestream. 

 
Musical groep 8 Angolastraat op 7 juli 2020 

 

 
Musical groep 8 Lepelaarstraat op 8 juli 2020 

 

Intussen zijn we ook al gestart met de 

voorbereidingen voor volgend schooljaar. Maar eerst 

wensen wij iedereen een fijne vakantie, doe leuke 

dingen, rust lekker uit en graag tot maandag 31 

augustus!  

Nieuws uit het team 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd 

over de (voorlopige) formatie. Inmiddels is alles 

duidelijk en kunnen wij u mededelen dat de verdeling 

van de leerkrachten per groep ongewijzigd blijft ten 

opzichte van de voorlopige formatie uit de vorige 

nieuwsbrief.  

 

10 juli 2020 
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Na de zomervakantie starten we op beide locaties 

met een enkele groep 3. De kleutergroepen starten 

met een volle klas. Om instroom mogelijk te maken 

gaan we op beide locaties met creatieve oplossingen 

aan de slag. Alle betreffende ouders zijn hierover 

inmiddels persoonlijk geïnformeerd.  

 

De definitieve formatie voor schooljaar 2020-2021 ziet 

er als volgt uit:   

 

Lepelaarstraat: 

Groep 1-2 Gerda Talstra (maandag, dinsdag en 

woensdag tot 31-12-2020 (zij gaat 

dan genieten van haar pensioen) en 

daarna zal Eline de Lange (na haar 

zwangerschaps- en bevallingsverlof) 

die taken weer op zich nemen. 

Colinda Valstar (donderdag en 

vrijdag) 

Groep 3            Chantal Ruigrok (maandag, dinsdag  

en vrijdag) 

               Nicoline Hoogendam (woensdag en  

donderdag) 

Groep 4-5 Wendy Overeinder (maandag t/m 

vrijdag) 

Groep 5-6 Leonie Pasman (maandag, dinsdag,  

woensdag, vrijdag) 

                         Rosalie van Wingerden (donderdag) 

Groep 7-8 Lizanne Verbeek (maandag t/m 

vrijdag) 

 

Angolastraat: 

Groep 1-2         Mieke Sonneveld (maandag) 

                         Daphne de Vries (dinsdag, woensdag,  

donderdag en vrijdagochtend) 

Sape Wiersma (vrijdagmiddag) 

Groep 3            Dominique van Diepen (maandag t/m  

donderdag) 

Nicoline Hoogendam (vrijdag) 

Groep 4 Sape Wiersma (maandag,  

dinsdag, woensdag) 

Janneke Kristel (donderdag  

en vrijdag 

Groep 5 Hanneke Schop (maandag,  

dinsdag en vrijdag) 

Diana van Dasler (woensdag  

en donderdag) 

Groep 6 Ann Preuninger (maandag,  

dinsdag, woensdag,  

vrijdagmiddag) 

Sape Wiersma (donderdag  

en vrijdagochtend) 

Groep 7 Nicky Freriks (maandag t/m  

vrijdag) 

Groep 8 Christa van Beekum  

(maandag, dinsdag,  

donderdag en vrijdag) 

Ilja Kromkamp (woensdag)                         

 

Het Plusonderwijs wordt op beide locaties verzorgd 

door Ilja Kromkamp. 

Alle gymlessen worden op beide locaties verzorgd 

door Nick Keijser. 

 

Onze vrijwilligsters Margo van Haaften en Heliante 

Kuster gaan gelukkig nog een jaar door met het 

onderwijzen van Spaanse taal en cultuur. 

Ouderraad 

Bent u ouder van een kind op locatie Lepelaarstraat? 

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. 

mailto:or.waterhof@scodelft.nl
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MR 

Nieuw ouder-lid Lepelaarstraat 

De plaats van Erik Klein in de oudergeleding vanuit de 

Lepelaarstraat wordt ingenomen door Joost 

Slingerland.  

 

Contact MR 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 

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

aanspreken. Voor de Angolastraat zijn dat Laura vd 

Mark en Sebastiaan Spierenburg, voor de 

Lepelaarstraat Erik Klein (tot de zomervakantie), 

Joost Slingerland en Marise Hamerslag. 

Afscheid van een 
overblijfkracht 

Op onze locatie Lepelaarstraat wordt de overblijf 

geregeld door een team enthousiaste vrijwilligsters.  

 

Na ruim 4 jaar neemt Ellen Akkerman afscheid van 

het overblijfteam en de kinderen.  

 

Voor El, zoals zij door haar collega overblijfkrachten 

wordt genoemd, was het knutselen niet haar grootste 

hobby, maar samen met de kinderen, kwam er altijd 

een mooi eindresultaat! Haar motto: “niet zeuren, 

maar doorgaan”, tekent haar inzet. Haar collega 

overblijfkrachten konden om haar lachen en zullen 

haar erg missen. Gelukkig heeft ze beloofd om nog af 

en toe in te vallen als het nodig mocht zijn. De 

kinderen zijn gek op haar en regelmatig kwamen ze 

een knuffel bij haar halen.  

 

Wij danken Ellen ook voor haar trouwe inzet voor de 

kinderen die op de Lepelaarstraat overblijven.  

 

Overblijfkrachten 
Lepelaarstraat gezocht 

Voor onze locatie Lepelaarstraat is het overblijfteam 

op zoek naar een extra overblijfouder. Het gaat om de 

dinsdag en donderdag. 

 

Mocht u interesse hebben in het helpen bij de overblijf 

op dinsdag, kunt u contact opnemen via: 

overblijf.waterhof@scodelft.nl. 

Online typecursus 

In samenwerking met een landelijk werkend type-

instituut (The House of Typing), bieden wij een online 

typecursus aan.  

 

In de eerste week van het volgende schooljaar zullen 

wij u hier de informatie over mailen. 

Website 

Heeft u onze nieuwe website al bezocht? Wij nodigen 

u daartoe graag uit! 

 

U kunt terecht op: 

 

https://www.cbsdewaterhof.nl/ 

Eco schools nieuws 

De intentieverklaring is op maandag 29 juni op beide 

locaties getekend door onze directeur Wilma en de 

leerlingenraden.  
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De leerlingenraden zijn inmiddels druk bezig met de 

Eco scans over diverse onderwerpen. 

 

Wij houden u op de hoogte. 

Geslaagd! 

Al onze leerlingen van beide groepen 7 zijn op 23 juni 

jl. geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. 

Van harte gefeliciteerd toppers en veel veilige 

kilometers gewenst! 

Belangrijke data 

Woensdag 15 juli Groepswissel, de 

kinderen maken 

kennis met hun 

nieuwe leerkracht in 

hun nieuwe lokaal. 

 

Vrijdag 17 juli Alle leerlingen vrij, de 

zomervakantie begint! 

Fijne vakantie 

allemaal! 

 

Maandag 31 augustus Eerste schooldag van 

het volgende 

schooljaar 

 

Roostervrije dagen volgend schooljaar (2020-

2021): 

Donderdag 19 november 2020 

Vrijdag 5 februari 2021 

Maandag 8 februari 2021 

Maandag 1 maart 2021 

Woensdag 12 mei 2021 

Studiedagen volgend schooljaar (2020-2021): 

Maandag 12 oktober 2020 

Maandag 26 oktober 2020 

Dinsdag 6 april 2021 

Schoolvakanties 

Zomervakantie  17 juli t/m 30 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 

 

 


