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De lente is in aantocht 

Na de voorjaarsvakantie zijn wij weer goed gestart. 

Wij hebben kunnen genieten van prima weer en ook 

kunnen wij al merken dat de lente in aantocht is. 

Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, staan er veel 

leuke, spannende en leerzame activiteiten in de 

planning.  

Nieuws uit het team 

Het herstel van Christa gaat gelukkig vooruit, maar 

helaas is zij nog niet voldoende hersteld om weer 

voor de groep te staan. Wij wensen haar een goed 

herstel. 

Colinda heeft inmiddels haar taken op de woensdag- 

en donderdagochtend en op vrijdag hervat, wat zijn 

wij blij haar weer in de kleutergroep van de 

Lepelaarstraat actief te zien. De kleutergroep wordt 

op donderdagmiddag nog begeleid door Gerda, maar 

dit zal komen te vervallen zodra Colinda volledig 

hersteld is. Gerda blijft daarnaast nog 2 keer per week 

kinderen van de Lepelaarstraat begeleiden. 

Ann heeft te kennen gegeven na dit schooljaar iets 

anders te willen gaan doen. Wij respecteren haar 

keuze en wensen haar veel succes, maar zullen haar 

zeker missen in ons team.  

Jennika heeft besloten ons aan het einde van deze 

maand te gaan verlaten om haar ontwikkeling elders 

voort te zetten. Ook voor Jennika heel veel succes. 

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, 

Shirley Houdijk, Marcel Schop, Diana de Haan, Laura 

Quist en Jacqueline Prins, voor de Lepelaarstraat is 

dat Harry Sommerdijk. 

Namens het team is Christa van Beekum 

contactpersoon voor de Angolastraat en Leonie 
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Pasman voor de Lepelaarstraat, Leonie 

vertegenwoordigt tevens de directie. 

MR / GMR 

 
De laatste MR-vergadering hebben we wat langer 

stilgestaan bij twee onderwerpen. 

 

Allereerst de sociale veiligheid en het pestprotocol. 

De sociale veiligheid wordt jaarlijks gemeten. Alle 

kinderen in groep 5 tot en met 8 vullen hiervoor een 

vragenlijst in. Op schoolniveau kunnen de resultaten 

vergeleken worden met andere schooljaren en ook 

met andere scholen. Op schoolniveau is het beeld iets 

gunstiger dan vorig schooljaar. Op alle onderdelen 

scoort de school rondom het landelijk gemiddelde of 

iets beter. Belangrijker is wat er met signalen op 

groepsniveau gebeurt. Voorbeelden van acties zijn:  

• een leerkracht die dagelijks een gesprekje 

voert met een leerling die minder lekker in zijn 

vel zit.  

• leerkrachten die de bestaande regels bij het 

buiten spelen opnieuw bespreken met de 

groep en het buiten spelen dagelijks 

evalueren. 

• een gesprek met de groep over de veiligheid 

van de schoolomgeving  

 

Voor ouders is het soms onduidelijk hoe er vanuit 

school gehandeld wordt na een incident. De 

communicatie hierover is echt een punt om als ouders 

en leerkrachten in de MR samen over na te 

denken. Bij de volgende vergadering zullen we hier 

tijd voor reserveren. 

 

Robert Lock was aanwezig om een toelichting te 

geven over de locatie van de nieuwe school. In de MR 

zijn vragen gesteld over de mogelijkheden om invloed 

te hebben op het proces. De schoolbesturen nemen 

deel in de stuur- en in de werkgroepen en kunnen zo 

invloed hebben op alle besluiten. Communicatie over 

de nieuwbouw blijft in alle fases belangrijk. Augustus 

2025 wordt voorlopig gehanteerd als datum dat onze 

nieuwe school in Tanthof West start. Er komt nog 

meer duidelijkheid over de rol van de MR in de 

verschillende fases. 

 

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, 

Lizanne Verbeek en Inge Hoving namens het team. 

 
 

Namens de Waterhof is Aljen Uitbeijerse 

vertegenwoordigd als oudergeleding in de GMR. 

Vanuit het team is Dominique van Diepen lid van de 

GMR. 

Finale Verkiezing 

Sportiefste 

Basisschool van 

Nederland 

Woensdag 23 maart is het zover! Worden wij de 

sportiefste basisschool van Nederland? Je kunt ons 

live volgen tijdens de finaledag in Groningen door 

deze QR-code te scannen: 
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De opening met filmpje en podium presentatie van de 

Waterhof is tussen 10.00 en 11.00 uur. Alle scholen 

presenteren zich tijdens de opening. De prijsuitreiking 

begint om 14.30 uur en het kennisevent start om 

13.15 uur. Het geheel kan later ook nog worden 

teruggekeken. 

 

We hopen op veel kijkers en wensen onze school 

heel veel succes! 

Theoretisch 
verkeersexamen 

 

 
 

Op dinsdag 29 maart a.s. maken onze groep 7 

leerlingen het theoretisch verkeersexamen. 

 

De leerlingen beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol 

als fietser, voetganger en passagier. De leerlingen 

zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed 

hebben beantwoord.  

 

Leerlingen moeten voor het VVN Verkeersexamen 

een aantal verkeersbegrippen en 

verkeersafspraken onder de knie hebben. Alle 

afspraken zijn geformuleerd in termen van gedrag 

van de leerling in de rol van voetganger en fietser. 

Ook is er een overzicht van de verkeersborden die 

de kinderen moeten kennen. 

 

Ze hebben het allemaal goed voorbereid. Wij wensen 

hen allemaal veel succes! Op woensdag 11 mei a.s. 

volgt dan het praktisch verkeersexamen. De 

voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Wij 

hebben hierbij zeer gewaardeerde hulp van de OR. 

Ruim van tevoren ontvangen de leerlingen en ouders 

de route, zodat iedereen goed kan oefenen. 

 

Op woensdag 20 april zullen alle fietsen op school 

aan een grondige controle worden onderworpen. 

De Grote Rekendag 

 

Op woensdag 30 maart a.s. beleven wij De Grote 

Rekendag met alle leerlingen.  

 

Het thema is: bouwavonturen 
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Groepen 1 en 2 gaan op zoek naar architecten om 

een dierentuin te bouwen. 

 

Groepen 3 en 4 werken aan / over bijzondere 

gebouwen. 

 

Groepen 5 en 6 werken met perspectief, 

plattegronden van woningen. 

 

Groepen 7 en 8 werken aan een kleine stad in 

combinatie met bijzondere gebouwen/ huizen (net als 

groepen 3 en 4 maar dan uitgebreider). 

 

Wij wensen alle kinderen een leuke en leerzame dag. 

Dansvoorstelling 

 

Op woensdag 6 april gaan de kinderen van de locatie 

Lepelaarsstraat een dansvoorstelling geven. Deze 

show vindt plaats in de grote gymzaal aan de 

Fretstraat. De kinderen van de locatie Angolastraat 

geven op donderdag 7 april hun dansvoorstelling in 

de gymzaal aan de Angolastraat. 

 

Het thema dit jaar is feest. Alle verschillende groepen 

gaan een dans oefenen onder leiding van een echte 

dansjuf. Dansschool ´James Dance´ verzorgt voor 

iedere groep 3 danslessen. Uiteraard wordt er ook in 

de klassen stevig geoefend. Ouder(s) en/of 

verzorger(s) krijgen nog een uitnodiging om bij de 

voorstelling aanwezig te zijn. 

 

 

 
 

 

Paasviering 

 
 

Op donderdag 14 april vieren we Pasen op school. De 

OR helpt ons bij de organisatie, waarvoor dank. We 

volgen die dag het reguliere rooster. Het thema van 

dit jaar luidt: ''nieuw leven''. Op deze feestdag wordt in 

iedere groep een high tea georganiseerd. Ook gaan 

alle kinderen op zoek naar paaseieren en zullen er 

per bouw creatieve activiteiten worden aangeboden. 
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Aanvullende informatie omtrent de high tea volgt 

binnenkort. 

Talentmodules 

 

Na de voorjaarsvakantie zijn we weer van start 
gegaan met nieuwe talentmodules. 
 

De kleuters op beide locaties gaan rekenspellen doen 
uit de methode Kleuterplein in combinatie met spellen 
uit de spelkasten zoals smartgames. 
 

De leerlingen uit groep 4, 5 en 6 op de Angolastraat 
krijgen elke week uit de methode Outside The Box op 
hun niveau een nieuwe opdracht waarbij de 
vaardigheden: ontwerpen, creatief denken, de taal 
verkennen en problemen oplossen aan de orde 
komen. 
 

Talentmodule Vooruitwerklab is voor leerlingen uit 
groep 7 en 8 op de Angolastraat. Deze lessen zijn 
ontwikkeld om slimme kinderen te leren HOE ze 
leren, zodat ze hun bijzondere capaciteiten beter 
(meer bewust) inzetten. Het gaat dus niet zozeer om 
het resultaat van de activiteit als om het denkproces 
zelf. 
 

Op de Lepelaarstraat zijn de leerlingen uit groep 4, 5 
en 6 gestart met Groene Peper projecten uit de Pittige 
Plustorens. Bij de projecten van de Pittige Plus 
Torens werken de leerlingen zelfstandig en 
gestructureerd volgens de stappen van het TASC-
model (Thinking Actively in a Social Context).  
Bij iedere project doorlopen ze alle fasen:  
• De onderzoeksfase  
• De keuze- en ontwerpfase  
• De planningsfase  
• De uitwerkings- en testfase  
• De presentatiefase  
• De evaluatiefase  
Tijdens het doorlopen van deze fasen leren de 
leerlingen zichzelf verdiepen in de materie, 
ontwerpen, plannen, maken, doorzetten, testen en 
bijstellen, presenteren en evalueren. 
 

Het project Recht van Briljant onderwijs is bedoeld 
voor leerlingen uit groep 7 en 8. Deze module wordt 
nu gedaan op de Lepelaarstraat. Mag je op een 
politieauto staan? Of je fiets terugpakken als die 
gestolen is? Mag je je huisdier achterlaten in een 
bos? Recht gaat over alle regels die er zijn. In dit 

project verdiepen leerlingen zich in het recht. Ze 
kunnen bijvoorbeeld onderzoeken hoe de politie 
boeven opspoort, waarom rechters een toga dragen, 
welke rechten dieren hebben of wat de voor- en 
nadelen van een gevangenisstraf zijn.  
 

Op beide locaties is ook weer een Praktische 
Talentmodule en deze keer is het thema Catering. De 
leerlingen krijgen een echte Cateringopdracht op 
school en daarbij leren en onderzoeken ze onder 
andere over wat gezond en ongezond is, wat er 
allemaal bij catering komt kijken, hoe werken 
recepten, hoe reken je een recept om naar 
geschiktheid voor een grote groep? En natuurlijk gaan 
we echt koken en bakken. 
 

Daarnaast wachten we nu de resultaten af van de 
Kangoeroewedstrijd en staat er een uitje gepland voor 
de leerlingen die met de werkstukkenwedstrijd 
hebben meegedaan. Daarover later meer…… 
 

Website 

Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op 

onze website. 

 

www.cbsdewaterhof.nl 

 

http://www.cbsdewaterhof.nl/
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Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022: 

 

Goede vrijdag + Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren  6 juni 2022 

Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Studiedag 

 

Door de invoering van het continurooster hadden wij 

alleen op maandag 31 januari een studiedag. Al het 

overige voor het team organiseren wij op de 

woensdagmiddagen. 

Belangrijke data 

Woensdag 23 maart Finale Sportiefste 

basisschool van 

Nederland 

Dinsdag 29 maart Theoretisch 

verkeersexamen 

groepen 7 

Woensdag 30 maart De Grote Rekendag 

Woensdag 6 april Dansvoorstelling 

Lepelaarstraat 

Donderdag 7 april  Dansvoorstelling 

Angolastraat 

Donderdag 14 april  Paasviering 

Woensdag 11 mei Praktisch 

verkeersexamen 

groepen 7 

Vrijdag 24 juni Rapport 2 

Woensdag 29 juni Afscheidsavond 

groep 8 

Lepelaarstraat 

Donderdag 30 juni Afscheidsavond 

groep 8 Angolastraat 

Maandag 4 juli Schoolreis (behalve 

grp A8) 

Woensdag 6 juli Kennismaking nieuwe 

groepen 

 

 

 


