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Kerst 

De kerstvakantie staat voor de deur. Sinterklaas is 

uitgezwaaid en de kerstdagen komen eraan. Wij 

wensen iedereen alvast mooie kerstdagen toe en een 

gezellige maar veilige jaarwisseling.  

Nieuws uit het team 

Na de voorjaarsvakantie gaat er binnen het team op 

de Angolastraat het een en ander veranderen.  

Hanneke van groep 5 gaat dan met 

zwangerschapsverlof. Daarvoor hebben wij de 

vervanging inmiddels rond. Op maandag en dinsdag 

zal zij worden vervangen door Carolien, die dan niet 

meer groep 1-2 groen zal begeleiden (zij blijft wel op 

woensdag en donderdag in groep 6). Op vrijdag zal 

Wendy voor groep 5 staan (zij zal op maandag en 

dinsdag groep 4 blijven begeleiden). De kleuters van 

groep 1-2 groen krijgen dan Anita voor de klas. Anita 

loopt al geruime tijd mee in de kleutergroep 1-2 blauw 

en zal na de kerstvakantie in groep 1-2 groen actief 

zijn. Nicoline zal natuurlijk gewoon op woensdag, 

donderdag en vrijdag groep 1-2 groen begeleiden. 

 

Van Dicky (die groep 4 begeleidde) hebben wij in de 

afgelopen week afscheid genomen. Zij heeft andere 

keuzes gemaakt, gericht op haar toekomst binnen het 

onderwijs. Wij wensen haar veel goeds toe. 

 

Wij zijn blij en voelen ons enorm gelukkig dat alle 

vacatures nog steeds op een goede manier kunnen 

worden opgelost. Dat is alleen mogelijk door de grote 

flexibiliteit en het enorme verantwoordelijkheidsgevoel 

van onze teamleden! Carolien, Wendy en Anita 

noemen wij hierbij dan even specifiek. Dank jullie wel! 

Ouderraad 

De ouderraad zoekt nieuwe leden! En dan 

voornamelijk ouders met kinderen op onze locatie 

Lepelaarstraat, maar iedereen is natuurlijk welkom. 

Een school kan niet zonder een goede, enthousiaste 

en voltallige ouderraad. De ouderraad helpt bij het 

organiseren van feesten en activiteiten op school. Lijkt 

het u leuk om mee te denken en te helpen bij 

bijvoorbeeld Kerst, Pasen of de sportdag? Meld u dan 

nu aan voor de ouderraad. U kunt zich aanmelden bij 

juf Lizanne. (l.verbeek@scodelft.nl). 

 

Mocht u eerst sfeer willen proeven alvorens u aan te 

melden, u bent van harte welkom bij de volgende 

vergadering. Die vergadering vindt plaats op dinsdag 

14 januari 2020 om 20.00 uur, locatie Lepelaarstraat. 

Wij hopen op veel belangstelling.  
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Ook als u geen deel wilt uitmaken van de OR, kunnen 

wij uw hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. Mocht 

u incidenteel willen helpen, kunt u zich hiervoor ook 

aanmelden bij Lizanne. 

 

Contact OR 

 

Het emailadres van de ouderraad is: 

or.waterhof@scodelft.nl. 

MR 

Contact MR  

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. 

Plusklas nieuws 

De eerste module in de plusklas is alweer afgerond 

en de projecten over communicatie, het Levend Lab 

en Weer en Klimaat zijn tot een mooi einde gebracht. 

Hiermee oefenden de leerlingen het doorlopen van de 

onderzoekscyclus van het wetenschapsknooppunt 

Zuid Holland.  

 

Na de herfstvakantie zijn de leerlingen van groep 5 

t/m 8 begonnen met het maken van 

onderzoekswerkstukken. Hiermee gaan zij meedingen 

voor een nominatie voor de werkstukkenwedstrijd van 

het wetenschapsknooppunt Zuid Holland. In januari 

moeten de werkstukken klaar zijn. In het werkstuk 

wordt informatie gegeven over een onderwerp maar 

er wordt ook de onderzoekscyclus doorlopen. Als 

voorbeeld: een groepje leerlingen maakt een werkstuk 

over Dieren in de oceaan en gaat een onderzoek 

doen op school welke van deze dieren het meest 

bekend zijn bij leerlingen op de Waterhof. Ze stellen 

een hypothese en voeren het onderzoek uit. Daarvoor 

houden ze enquêtes of bijvoorbeeld interviews. Om 

het werkstuk goed vorm te geven doorlopen de 

leerlingen de onderzoekscyclus waarbij diverse 

vaardigheden aan bod komen.  

 

De wedstrijd zal op een ochtend in mei afgesloten 

worden met een hoorcollege op de Universiteit in 

Leiden. Ook zullen ze dan meedoen met een 

wetenschapsquiz en worden de prijzen uitgereikt aan 

de winnaars van de wedstrijd. De ouders van de 

leerlingen die aan de wedstrijd meedoen zullen 

binnenkort meer informatie ontvangen over deze 

ochtend.  

 

De leerlingen van groep 4 op de Angolastraat werken 

momenteel aan opdrachten uit de methode Out of the 

box. Hiermee wordt het creatief denken gestimuleerd 

en oefenen ze met ontwerpen, taal ontdekken en 

problemen oplossen. In groep 4 op de Lepelaarstraat  

werken we over Mindset en daarbij leren we over de 

Fixed en Growth Mindset. Wij hebben het dan over 

doen als Fixie of Growie. En wat hoort in Makkieland 

en wat in Lefland? 

Blokfluitles 

Beste ouders van groep 7-8 en groep 8, 

 

Een aantal jaar geleden zijn wij begonnen met het 

geven van blokfluitlessen in groep 8. Wij vinden het 

belangrijk de kinderen het notenschrift leren en 

gebruiken. Wij hebben gemerkt dat dit de aansluiting 
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bij het vak muziek op het voortgezet onderwijs 

makkelijker maakt. Na de kerstvakantie gaan we 

beginnen met de blokfluitlessen in beide de klassen. 

We willen daarom graag dat alle kinderen dan in het 

bezit zijn van een blokfluit. De kinderen hebben daar 

al een brief over meegekregen, maar hierbij toch nog 

even een herinnering.  

 

 
Voor vragen kunt u terecht bij Janine. 

Website 

De voorbereidingen voor onze nieuwe website zijn in 

volle gang. De eerste opzet van de ontwikkelaar is 

inmiddels door ons beoordeeld en de fotograaf komt 

op dinsdag 7 januari 2020 allerlei foto’s maken op de 

Angolastraat en op woensdag 8 januari 2020 op de 

Lepelaarstraat. Uiteraard houden wij rekening met uw 

toestemming voor wat betreft het publiceren van foto’s 

met uw kind(eren) op onze website. 

Da Vinci 

 

 

In de afgelopen tijd hebben wij met het team diverse 

methodes over zaakvakken (Natuur, Geschiedenis en 

Aardrijkskunde) bekeken en uitgeprobeerd. Dit werd 

gedaan omdat wij een nieuwe methode zochten die 

past bij de onderwijsvisie van de Waterhof. Hieruit 

kwam de methode Da Vinci sterk naar voren en na 

het uitproberen ervan, is besloten om deze methode 

te kiezen. De methode werkt thematisch en heeft een 

doorlopende en geïntegreerde leerlijn van 30 thema’s. 

Daarin komen de zaakvakken aan bod. Daarbij bevat 

het ook wereldoriëntatie, de 21ste eeuwse 

vaardigheden -met daarbinnen programmeren- en 

burgerschapsvorming, wetenschap & technologie en 

onderzoekend & ontwerpend leren. Op maandag 6 

januari hebben wij een studiedag waarop wij de 

nieuwe methode gaan uitpakken en bekijken. Wij 

gaan dan daarna ook gefaseerd de methode in 

gebruik nemen. Voor nu is besloten om de methode 

te gebruiken in groep 4 t/m 8 en later besluiten wij of 

we de methode mogelijk ook in gaan zetten in groep 

1, 2 en 3. 

. 

Staking eind januari 

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen, staat er 

een staking gepland op 30 en 31 januari 2020. Er ligt 

inmiddels een concept akkoord en de 

stakingsbereidheid binnen ons team is gepeild.  

Omdat op het moment van publiceren van deze 

nieuwsbrief nog niet duidelijk is of de staking wel of 

niet doorgaat (er wordt nog steeds onderhandeld), 

kunnen wij u nu nog niet informeren over het 

eventueel sluiten van de school. Wij zullen u in januari 

informeren over hoe deze staking er voor onze school 

uit gaat zien. 

 

Mocht er gestaakt gaan worden dan is het voor ons 

overduidelijk dat de collega’s dit doen in het belang 

van de kinderen en niet voor hun eigen salaris. Wij 

staan voor goed onderwijs en wij zien dat de tekorten 

zo toenemen, dat wij ons er ernstig zorgen over 

maken of wij de gewenste kwaliteit kunnen blijven 

bieden. 
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Belangrijke data 

Vrijdag 20 december  Alle leerlingen middag 

vrij 

Maandag 23 december 

t/m vrijdag 3 januari  Kerstvakantie 

Maandag 6 januari  Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

Dinsdag 7 januari Eerste schooldag na 

de kerstvakantie 

Woensdag 4 maart Studiedag, alle 

leerlingen vrijdag 

Vrijdag 17 april Koningsspelen/ 

 Sportdag 

Woensdag 20 mei Juffen- en 

meestersdag 

Woensdag 3 juni Praktisch 

verkeersexamen 

groep 7 

Maandag 22 juni Schoolreis 

Woensdag 24 juni Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

 

WIJZIGINGEN: 

Donderdag 5 maart Open thema avond 

(i.p.v. dinsdag 3 

maart) 

Vrijdag 17 april Koningsspelen/ 

Sportdag (i.p.v. 

vrijdag 24 april) 

Schoolvakanties 

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 

 

 

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 


