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De school weer open 

De school is alweer een week (gedeeltelijk) open.  

Wij zijn blij dat wij weer gestart zijn en de kinderen 

met veel plezier naar school zien komen. Helaas 

hebben wij wel met uitgebreide hygiëne maatregelen 

en andere regels rekening te houden, dat vinden wij 

ook niet leuk, maar als wij, leerkrachten en ouders, 

ons er met zijn allen aan houden, kan de school 

hopelijk meer of geheel open en open blijven. 

 

Als uw kind jarig is, mag uw kind gewoon trakteren in 

de klas, maar het rondgaan langs de klassen slaan wij 

tijdelijk over. Mocht uw kind de leerkrachten toch 

willen trakteren, dan zet de leerkracht van uw kind de 

traktatie in de keuken, zodat ieder zelf kan pakken bij 

de koffie. Uiteraard krijgt uw kind wel de mooie 

verjaardagskaart van het team en doen we er alles 

aan om uw kind zich echt jarig te laten voelen. 

 

Het bewegingsonderwijs wordt 1 x per week op het 

plein gegeven aan alle groepen.  

 

Wat kan helaas niet doorgaan? De juffen- en 

meestersdag op woensdag 20 mei a.s. is 

geannuleerd. Het praktisch verkeersexamen voor 

groepen 7 op 3 juni a.s. kan niet plaatsvinden. Ook de 

schoolreis op maandag 22 juni a.s. kunnen wij niet 

laten doorgaan. De afscheidsavonden van onze 

groepen 8 gaan niet door in de vorm zoals we 

gewend zijn, maar wij houden een slag om de arm en 

bekijken nog of de musical wel opgevoerd kan worden 

volgens de regels van het RIVM. Wij berichten u 

hierover als er meer bekend is. 

 

Met Hemelvaart (donderdag 21 en vrijdag 22 mei a.s.) 

is de school gesloten, dit geldt ook voor 2e 

Pinksterdag op maandag 1 juni a.s. 

Nieuws uit het team 

Hanneke is op 7 april 2020 bevallen van een 

prachtige dochter, genaamd Naomi. Gelukkig gaat het 

met Naomi en Hanneke heel goed.  
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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 

Vergaderen in tijden van Corona 

Door de Corona-maatregelen heeft de MR niet op de 

gebruikelijke manier kunnen vergaderen, maar we 

hebben elkaar gelukkig wel via videomeeting 

gesproken. Natuurlijk hebben we het gehad over alle 

inspanningen om het onderwijs aan onze kinderen zo 

goed mogelijk doorgang te laten vinden. De directie 

heeft ons ook gevraagd om mee te denken over de 

oplossingen voor na de meivakantie en de logistieke 

uitdagingen die de situatie met zich meebrengt. 

Daarnaast hebben wij ingestemd met de regeling voor 

de vervanging van leerkrachten; we zouden het bijna 

vergeten, maar het onderwijs kampt natuurlijk met 

een tekort aan personeel en daarvoor moet een 

goede vervangingsregeling beschikbaar zijn. Wij zijn 

als MR ook tevreden over de wijze waarop dit 

schooljaar de bemensing zo goed mogelijk is 

geregeld. 

Ben jij kandidaat voor de Medezeggenschapsraad 

(MR)? 

Aan het eind van dit schooljaar zit Sebastiaan 

Spierenburg (locatie Angolastraat) drie jaar in de MR. 

Dat betekent dat hij de eerste termijn achter de rug 

heeft. Hij wil graag nog een termijn in de MR. Als 

andere ouders van de locatie Angolastraat ook in de 

MR willen, is dit voor hen de gelegenheid om zich 

verkiesbaar te stellen.  

Daarnaast heeft Erik Klein (locatie Lepelaarstraat) 

aangegeven aan het eind van dit schooljaar, als zijn 

termijn erop zit, te willen stoppen. Er zullen dus 

verkiezingen gehouden worden.  

Dus: wil jij graag een bijdrage leveren aan onze 

school? Meedenken over beleid en meebeslissen 

over allerlei zaken? Geef je dan op. Stuur uiterlijk 20 

mei a.s. een mail met een korte motivatie naar: 

mr.waterhof@scodelft.nl.  

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. 

Nieuwe materialen 

voor beweegwijs 

Meester Nick heeft weer nieuwe materialen 

aangeschaft voor beweegwijs! Dit is mogelijk door de 

mooie opbrengsten van Kaart in Actie. Allemaal veel 

sportplezier ermee! 

mailto:or.waterhof@scodelft.nl
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Huiswerkbegeleiding 

Aanbod van gemeente Delft: 

 

Via Delft Doe het zelf is er een aanbod gericht op 

huiswerkbegeleiding (nu tijdelijk on-line). Dit wordt 

gratis aangeboden.  

Aanmelden kan via telefoonnummer: 06-87941922. 

Website 

De homepage en de vervolgpagina’s van onze 

nieuwe website zijn bijna klaar. Wij zijn momenteel 

bezig om de laatste puntjes op de i te zetten en hopen 

de website heel binnenkort te kunnen lanceren. 

Uiteraard hoort u dat spoedig van ons.  

Belangrijke data 

ONDER VOORBEHOUD: 

Woensdag 24 juni Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

Woensdag 8 juli Afscheidsavond 

groep 8 

Lepelaarstraat 

Donderdag 9 juli Afscheidsavond 

groep 8 Angolastraat 

Schoolvakanties 

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 


