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Herfst en vakantie 

De bladeren verkleuren van groen naar rood en bruin, 

de herfst is weer daar! 

 

Eind september hebben de ontruimingsoefeningen op 

beide locaties plaatsgevonden. Ze zijn goed verlopen. 

Het blijft belangrijk om dit geregeld met de kinderen te 

oefenen. 

 

De codekaartjes van de schoolfotograaf zijn 

uitgedeeld, u heeft nog een paar dagen om bij te 

bestellen zonder verzendkosten. Na de datum op het 

kaartje kunt u nog bijbestellingen doen, maar worden 

er verzendkosten berekend. 

 

Ouders weer in de school! 

Wij willen graag wat meer! We missen de ouders en 

naar we begrepen hebben, missen de ouders de 

school ook. Na de herfstvakantie zijn ouders weer 

welkom in de school. Gezien het aantal vaccinaties en 

daardoor het verminderde gezondheidsrisico, willen 

we dit weer invoeren. 

 

De ouders van de groepen 1 en 2 mogen hun kind 

naar de klas begeleiden als dat nodig is. Alle andere 

ouders zijn welkom als er iets mede te delen is aan de 

leerkracht. Wilt u met deze versoepeling wijs omgaan 

en dus niet blijven napraten met andere ouders in de 

school? We willen voorkomen dat dit weer 

teruggedraaid moet worden. En wilt u er ook rekening 

mee houden dat we echt om 8.30 uur willen beginnen 

met de lessen. De deuren gaan om 8.20 uur open, 

dus u heeft 10 minuten om binnen te lopen en 

afscheid te nemen. Om 8.30 uur zullen wij de deuren 

en het hek weer afsluiten. En weet dat de kinderen 

heel zelfstandig zijn geworden de afgelopen tijd. Ze 

kunnen echt heel veel zelf en daar zijn de kinderen en 

de leerkrachten heel trots op. En heeft u iets 

belangrijks te bespreken, dan graag een afspraak 

maken na schooltijd. Dan heeft u namelijk alle 

aandacht van de leerkracht. Wij hopen dat u deze 

stap kunt waarderen, wij hebben er in ieder geval zin 

in. Echter een voorbehoud, mochten de corona 

perikelen weer opspelen en wij deze versoepeling 

moeten aanpassen, zullen wij u daarvan op de hoogte 

stellen en rekenen dan weer op uw medewerking. 

De herfstvakantie staat voor de deur, wij wensen jullie 

allemaal een fijne week en geniet van de mooie 

herfstkleuren. 

Nieuws uit het team 

Wij zijn nog steeds op zoek naar collega’s. Op dit 

moment ben ik in gesprek met iemand, ik hoop dat 

het wat gaat worden.  

Dionne, die nu vanuit de invalpool 2 dagen per week 

voor groep L4-5 staat, stopt in ieder geval deels na de 

herfstvakantie i.v.m. haar studie pedagogiek. Jammer 

voor ons. Zij blijft waarschijnlijk wel één dag in de 
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week bij ons werken. U snapt dat ik hoop dat we heel 

snel iemand kunnen verwelkomen in ons team.  

Onze “zieken” knappen gelukkig heel goed op. Na de 

herfstvakantie werkt Nicoline op maandag en dinsdag 

in groep A3 en Christa op woensdag, donderdag en 

vrijdag. Zo blij voor Christa dat dit weer gaat. Wij 

wensen haar een goede tijd toe in groep A3. 

Colinda (groep L1-2) is met succes geopereerd. Ze is 

al weer een aantal keer op school geweest. Ze moet 

nog wel een behoorlijk traject van nabehandelingen 

ondergaan. De verwachting is dat zij begin december 

haar werkzaamheden (gedeeltelijk) kan hervatten. We 

wensen haar vanaf deze plaats heel veel sterkte. En 

we zijn heel blij dat Gerda de groep kan begeleiden. 

Nogmaals onze dank daarvoor! 

Tot slot, voor Marianne (groep A1-2) kon op 4 oktober 

gelukkig haar geplande huwelijk doorgang vinden. Nu 

geniet zij van haar huwelijksreis. Na de herfstvakantie 

gaat zij haar re-integratie traject weer oppakken. We 

hopen dat zij snel weer voldoende energie heeft om 

haar werkzaamheden in de groep te hervatten. 

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 

Lepelaarstraat zijn dat Harry Sommerdijk en Joost 

van Baarle. Welkom Joost! 

 

Namens het team zijn Christa van Beekum en 

Janneke Kristel contactpersoon. 

MR / GMR 

 

De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar 

vond plaats op 11 oktober jl. We mochten een nieuw 

MR-lid verwelkomen: Leonie Pasman, leerkracht op 

de locatie Lepelaarstraat, zij vervangt Lizanne 

Verbeek.  

 

We hadden een volle agenda. Zo hebben we o.a. een 

aanscherping van het pestprotocol besproken. Meer 

hierover lees je in deze nieuwsbrief. We hebben met 

deze kleine, maar belangrijke wijziging van het 

pestprotocol ingestemd. 

 

Verder hadden we opnieuw aandacht voor corona. 

We hebben het nieuwe draaiboek voor onze school 

besproken, waarbij we uitgaan van vier alarmfases. 

Uiteraard gaan we mee met de landelijke maatregelen 

en de maatregelen binnen de stichting (SCO Delft 

eo). De details per fase kunnen we als school zelf 

invullen. Het is goed om als school voorbereid te zijn, 

maar laten we hopen dat we het draaiboek helemaal 

niet nodig hebben. 

 

Ook hebben we kort gesproken over het idee om dit 

jaar meer te doen met het thema ouderbetrokken- 

heid. De coronatijd was een tijd om snel te vergeten. 

We zien graag dat school en ouders weer meer met 
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elkaar optrekken en dat de binding sterker wordt. 

Nadere invulling volgt.   
 

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. 

Schoolontwikkeling 

Onderdeel van onze gesprekken over een goed en 

veilig pedagogisch klimaat is het hereiken van ons 

pestbeleid en sociaal emotioneel leren en als laatste 

onderdeel daarvan de manier van straffen. Eigenlijk 

hebben we de afgelopen jaren het geformuleerde 

beleid uitgevoerd. Echter, uit feedback van leerlingen 

en ouders, bleek dat dit niet altijd in voldoende mate 

zichtbaar was. Daarom is nu aan ons beleid het rode 

kaarten systeem toegevoegd (met instemming van de 

MR). Dit system houdt in; wanneer een leerling 

grensoverschrijdend gedrag vertoont, krijgt hij/zij 

fysiek een rode kaart. Daarop wordt het ongewenste 

gedrag benoemd. Als een kind een rode kaart krijgt, 

worden ook de ouders/verzorgers daarover 

geïnformeerd. Op die manier hopen we dat het voor 

de leerling een leermoment wordt. Andere leerlingen 

weten ook dat het getoonde gedrag over een grens 

heen gaat en dat het dus niet geaccepteerd wordt. 

Een leerling krijgt twee kansen om te leren. Bij de 

derde rode kaart volgt (interne) schorsing. Kortom, 

niet leuk, wel noodzakelijk om het voor iedereen veilig 

te houden.  

Ouderbijdrage via 
Delftpas 

 

In september heeft u een mail ontvangen van 

Wiscollect met het verzoek de ouderbijdrage voor uw 

kind(eren) te betalen. Deze mail bevat een link 

waarmee u de betaling heel gemakkelijk kunt voldoen. 

 

De ouderbijdrage betreft een bijdrage aan de kosten 

voor het schoolreisje en voor het organiseren van 

diverse activiteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, 

sportactiviteiten enz.  

 

 
 

Delftpas 

Bent u Delftpashouder (of Rotterdampashouder) en 

heeft uw kind een gratis pas, dan stort de gemeente 

Delft een tegemoetkoming in de schoolkosten op de 

pas van uw kind. Met het tegoed kan de 

ouderbijdrage betaald worden.  

 

Als u recht heeft op deze tegemoetkoming voor het 

betalen van de ouderbijdrage, dient u een kopie van 

de voor- en achterzijde van de Delftpas (of 

Rotterdampas) van uw kind zo spoedig mogelijk 

(maar uiterlijk op 1 december a.s.) bij de administratie 

op school in te leveren. U  kunt ook een foto mailen 

van de voor- en achterkant van de Delftpas naar: 

administratie.waterhof@scodelft.nl . Uw ouderbijdrage 

wordt dan rechtstreeks door de gemeente aan school 

betaald. 
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Kleurcodes/scenario’s 

corona 

Het Ministerie van Onderwijs heeft in overleg met de 

werkgevers en werknemers 4 scenario's ontwikkeld. 

De corona situatie in Nederland kan zich in één van 

deze vier scenario's bevinden. In dit plan wordt zo 

nauw mogelijk aangesloten bij andere sectoren waar 

het gaat om preventieve maatregelen, omwille van 

duidelijkheid en draagvlak. Ook geldt dat bij een nu 

nog onvoorzien noodscenario door andere dan nu 

geldende virale omstandigheden mogelijk landelijke 

maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn dan in het 

slechtste scenario van dit plan. Als dit het geval is, 

dan is het voorliggende sectorplan niet langer leidend, 

en verschuift de (totale) regie naar het kabinet. 

Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse duiding 

van het RIVM van de epidologische situatie wanneer 

wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. 

Indien het kabinet besluit om een scenario in werking 

te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de 

bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren 

(zowel bij opschaling als bij afschaling), maar uiterlijk 

binnen één werkweek. Omdat snelle wisselingen in de 

geldende maatregelen het draagvlak voor naleving 

sterk verminderen, blijven deze maatregelen 

vervolgens minimaal twee weken geldig. 

Zelftesten 

Er blijven voldoende zelftesten voor medewerkers en 

leerlingen beschikbaar. We delen ze niet meer 

standaard uit, als medewerkers of ouders een zelftest 

willen kunnen zij deze op school ophalen. 

Fase 1 - donkergroen 

PREVENTIE 

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Preventieve hygiënemaatregelen en goed ventileren. 

Basismaatregelen: 

Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 

blijf thuis bij klachten, doe een (zelf)test bij klachten, 

zorg voor voldoende frisse lucht. 

Fase 2 - lichtgroen 

PREVENTIE 

Dezelfde maatregelen als fase 1. 

Extra aandacht voor personen met een kwetsbare 

gezondheid 

Fase 3 - oranje 

INTERVENTIE 

Dezelfde maatregelen als fase 1 en 2. 

Contact beperkende maatregelen: looproutes, 

mondkapjes bij verplaatsen 

Thuiswerkadvies voor medewerkers 

Geen externen/ouders in de school 

Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten 

Fase 4 - rood 

INTERVENTIE 

Dezelfde maatregelen als in fase 1, 2 en 3. 

Scholen open met vergaande contact beperkende 

maatregelen. Helft van de leerlingen beurtelings naar 

school. 

Extra aandacht voor sociale functie van onderwijs en 

extra aandacht voor kwetsbare leerlingen. Binnen één 

week na aankondiging van code rood gaan de 

maatregelen in. 

Op het moment dat een kleurcode verandert, zullen 

wij, in overleg met de MR, de maatregelen 

communiceren. 
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Informatie avond 

Naar aanleiding van feedback van ouders, dat contact 

en informatie gemist wordt, hebben we op 11 oktober 

jl. een informatie avond georganiseerd. We hebben 

informatie gedeeld over onze nieuwe methodes Getal 

& Ruimte Junior en Nieuw Nederlands Junior.  

In de groepen 1 t/m 3 wordt Nieuw Nederlands Junior 

niet gebruikt. Bij de kleuters wordt gewerkt vanuit leer- 

en ontwikkellijnen en in groep 3 gebruiken we Veilig 

Leren Lezen. Ook daarover was genoeg te vertellen. 

Het was een mooie avond waarin in groep L1-2 

positief werd geroddeld – een werkvorm die 

regelmatig ingezet wordt en waarin goede vragen 

gesteld werden. 

Helaas hadden we in een enkele groep een wat lage 

opkomst. En toch hebben we met elkaar 

geconcludeerd dat het een mooie nuttige avond was. 

Mocht u feedback hebben, dan horen we dat 

natuurlijk graag. Het helpt ons om het een volgende 

keer nog beter te doen! 

Onze MBO studenten 

stellen zich voor 

Hallo beste ouders/verzorgers,  

 

 Ik ben Cheyenne en ik ben 21 jaar oud. 

Momenteel doe ik de opleiding 

onderwijsassistent (niveau 4) en zit ik in 

mijn examen jaar. Op maandag en de 

dinsdag loop ik stage in groep 4/5 bij juf 

Leonie. Buiten stage om ben ik veel bezig 

met mijn tweelingbroertjes en ben ik 

werkzaam in Monkey Town Delft. 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Jorja en ik ben 19 jaar 

oud. Ik ben een onderwijsassistent 

stagiaire en momenteel mijn 

opleiding aan het afronden. De 

komende tijd ben ik te vinden in 

groep 1-2 op de Angolastraat.  

 

 

Hallo, ik ben Stijn, 19 jaar oud en 

kom uit Leiderdorp. Ik ben student 

van het ROC Mondriaan. Ik doe 

daar de opleiding 

onderwijsassistent en loop stage in 

groep A4. 

 

 

 

Ik ben Sem en ben 20 jaar 

oud. Mijn hobby’s zijn sporten 

en met vrienden zijn. Ik zit in 

het 3e leerjaar van de 

opleiding Onderwijsassistent. 

Deze volg ik op het 

Mondriaan in Den Haag. Ik 

heb vorig jaar op de andere 

locatie (Lepelaarstraat) stage gelopen en heb het hier 

erg naar mijn zin gehad. Ik hoop dat dit jaar opnieuw 

een leerzaam jaar wordt. Ik ben aanwezig op 

donderdag en vrijdag in groep 5 van de Angolastraat. 

 

Mijn naam is Rodger en ik loop 

stage op de Lepelaarstraat bij 

groep 1-2. Ik doe de opleiding 

Onderwijsassistent (niveau 4) op 

het ROC Mondriaan in Den 

Haag. Ik kom uit Delfgauw, daar 

voetbal ik bij SV Wippolder en ik 

doe graag aan krachttraining in 

de sportschool. Ik sta elke dag 

klaar om het beste uit de kinderen te halen en hen op 

weg te helpen naar groep 3 en het verdere leven. 
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Ik ben Danique en ik loop dit jaar 

stage in groep 3 bij juf Wendy op 

de Lepelaarstraat, vorig jaar heb 

ik stage gelopen op de 

Angolastraat. Ik zit in het tweede 

jaar van de opleiding 

onderwijsassitent op het ROC 

Mondriaan.  

 

 

Mijn naam is Dana en ik zit in het 

laatste jaar van de opleiding 

Onderwijsassistent. Dit jaar loop 

ik op maandag en dinsdag stage 

bij groep 7-8 van de 

Lepelaarstraat en vind dat erg 

leuk! 

 

 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Niek 

en ben 17 jaar oud. Ik loop dit 

jaar stage bij meester Nick en ik 

zit op het ROC Mondriaan in het 

2de jaar. Tijdens mijn stage help 

ik meester Nick met de 

gymlessen op dinsdag en ook 

met bewegend leren voor groep 

3. Ik wil de kinderen 

verschillende sporten aan te bieden. En ik hoop dat ik 

ze ook nog wat kan leren. Tot nu toe vind ik het heel 

erg leuk en heb ik het naar mijn zin. 

 

In de volgende nieuwsbrief zullen onze HBO 

studenten zich aan u voorstellen. 

 

Talentontwikkeling 

 

Na de herfstvakantie starten er weer nieuwe 

talentmodules. De kleuters gaan aan het werk met 

breinologie. Leerlingen maken een start met het 

ontwikkelen van een groeimindset door kennis en 

begrip te krijgen van de werking van het brein. Door 

(op een basale manier) te begrijpen hoe het brein 

werkt, krijgen leerlingen inzicht in wat leren precies is 

en wat dat met je brein doet. 

 

Leerlingen uit groepen 4 en 5 gaan ook met Mindset 

kennismaken. 

De leerlingen werken met het werkboek van Het 

Talentenlab: Werkboek Mindset. Leerlingen leren over 

wat Mindset is. Ze leren doelen stellen en de weg er 

naartoe in stapjes uit te zetten. Ze leren evalueren en 

wat doorzettingsvermogen is. De volgende 

hoofdstukken komen aan de orde: Hoe denk jij?, 

Makkie, Uitdagingen, Fouten maken en leren, 

Doorzettingsvermogen, Denken als Growie, De 

Growie-truc. 

 

Vanuit groep 6, 7 en 8 gaan leerlingen meedoen met 

de Werkstukkenwedstrijd van het 

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland. De leerlingen 

gaan volgens de onderzoek cyclus een 

onderzoekswerkstuk maken waarbij een zelfgekozen 

onderwerp wordt onderzocht. De werkstukken worden 

ingestuurd naar het Wetenschapsknooppunt en 

worden daar beoordeeld.  

 

Ook zal de talentcoach het werkstuk beoordelen en 

dit wordt weergegeven op het rapport. De module 

wordt jaarlijks afgerond met een ochtend in mei of juni 

op de Universiteit in Leiden waar een hoorcollege 

wordt gegeven en de prijzen en nominaties bekend 

worden gemaakt namens het 

Wetenschapsknooppunt. 

 

Een selecte groep leerlingen uit groepen 7 en 8 doen 

mee met de First Lego League. Een team van 10 

leerlingen doet mee aan de First Lego League. Deze 

lessen vinden plaats op de Angolastraat. Het thema is 

SUPERPOWERED! 

 

Ook is er een Praktische Talentmodule voor 

leerlingen uit groep 7 en 8 over Textiel. 

Deze talentmodule is er op gericht om leerlingen 

kennis te laten maken met de wereld van Textiel. 

Welke materialen worden er gebruikt? Hoe gaat het 

ontwerpen van kleding? Ook worden diverse 

(handwerk)technieken (breien, haken, macramé, 

naaien, weven…etc.) uitgeprobeerd, waarna de 

leerling een eigen product gaat maken. 
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Beweegwijs 

Wat gaat de tijd toch snel. De eerste periode zit er 

alweer op. Ook dit jaar zijn we weer begonnen met 

beweegwijs op beide locaties en ik moet zeggen dat 

ik echt super blij ben met de kinderen. Allemaal waren 

ze enthousiast en hadden ze weer zin om de spellen 

te gaan spelen. En één van de leukste dingen die de 

kinderen aan me vroegen was hé meester, gaan we 

binnenkort ook weer trefbal spelen, of gaan we weer 

touwtjespringen? Het enthousiasme vanuit de 

kinderen gaf mij veel energie en het zorgde voor een 

positieve start van het jaar.  

Het mooie van twee locaties is ook dat er ook 

verschillen tussen de kinderen te zien is. Op de 

Angolastraat hoorde ik vaak de wens om te voetballen 

en hockeyen. Daar zie ik een groot aantal voetballers 

en teamsporters, dus elke keer de vraag of voetbal en 

hockey kan worden neergezet is allesbehalve 

vervelend.  

Op de Lepelaarstraat kreeg ik juist vaak de vraag of 

het trefbal spel kan worden neergezet. Voornamelijk 

door groep 8, maar zodra trefbal wordt neergezet, 

wordt dat bijna met de hele klas gespeeld. Staat dat 

spel er niet, dan gaan ze met een groot deel van de 

klas rondom de tafeltennistafel spelen. Zo zie je dat 

deze locatie juist heel graag met en tegen elkaar 

speelt, maar wel met de hele klas tegelijk. 

Ik heb een heel positief en goed gevoel bij de rest van 

het jaar en hoop dat het enthousiasme en de 

gezelligheid het hele jaar blijft terugkomen. 

Sportieve groet, Frank 

 

 

 

 

 

Kinderpostzegels 

 

 
 

Op woensdag 28 september was de start van de 

kinderpostzegelactie. Net als ieder jaar deden de 

leerlingen van groep 7 en 8 mee om geld op te halen 

voor het goede doel. Dit jaar werd er geld opgehaald 

voor kinderen die zó veel aan hun hoofd hebben dat 

zij vastlopen op school. Onder het motto “geef 

kinderen de wind mee” gingen onze leerlingen 

enthousiast aan de slag. Ook dit jaar lag de motivatie 

weer erg hoog en werd er vol goede moed van start 

gegaan. De kinderen mochten op woensdag een half 

uurtje eerder weg, zodat zij al om 12.00 uur konden 

beginnen.  

 

In groep A8 bijvoorbeeld, was er op de allereerste dag 

van de actie al meer dan 500 euro opgehaald. Dit 

ondanks het slechte weer. De kinderen hadden zich 

allemaal een tactiek eigen gemaakt. Enkelen 

vertrokken in een groepje waardoor het lang gezellig 

bleef en je langer kon lopen, anderen belden bij een 

aantal deuren tegelijk aan omdat op was gevallen dat 

er zeker niet altijd open werd gedaan. 

 

Met trots kunnen wij vertellen dat alle kinderen van de 

Waterhof weer duizenden euro’s bij elkaar hebben 

“gelopen” tijdens deze bijzondere jaarlijkse actie. Niet 

voor zichzelf, niet voor de competitie, maar voor het 

goede doel en hier mogen zij trots op zijn! 
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Kinderboekenweek  

Gi-ga-groen 

 

 
 

 

De Kinderboekenweek met thema Gi-ga-groen is 

helaas weer voorbij. Wat was het leuk! Op woensdag 

5 oktober werden de kinderen op het schoolplein 

ontvangen door allerlei gi-ga-groene personen (de 

leerkrachten 🙂).  Vrijdag 7 oktober klonk 

verschillende keren het leesalarm. Wat? Het 

leesalarm? Ja, het leesalarm. Zodra dit klonk, lieten 

we alles uit onze handen vallen, pakten ons boek en 

gingen we lezen. Dus ook als je onderweg was naar 

de gym of aan het buiten spelen. En zelfs als je op het 

toilet was... 

 

Deze weken is er erg veel gelezen, op allerlei 

verschillende manieren: er is veel voorgelezen, zelf 

chill lezen en er waren voorleeswedstrijden.  

 

Afgelopen maandag sloten we de Kinderboekenweek 

af met de boekenmarkt. Op beide locaties waren de 

aula's omgetoverd tot een gezellige markt waar de 

kinderen een nieuw boek mochten uitzoeken. Dit was 

een groot succes! Veel enthousiaste kinderen die blij 

naar huis gingen met een nieuw boek.  

 

Wij hebben genoten! Dank aan de (groot)ouders, 

stagiaires en collega's. Samen hebben we er mooie 

weken van gemaakt. 

 

 

 

Mad Science 

 

 
Gisteren kregen wij op beide locaties bezoek van 

professor Robin van Mad Science die ons allerlei 

trucjes liet zien met koud ijs en rook en schuim, super 

interessant.  

 

Alle kinderen hebben een flyer meegekregen want na 

inschrijving kun je na schooltijd lessen volgen van 

Mad Science bij ons op school.  
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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. 

 

 

www.cbsdewaterhof.nl 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023: 

 

Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 

   januari 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 

 

 

Studiedag schooljaar 2022-2023: 

 

Maandag 6 februari 2023 alle kinderen vrij 

 

Belangrijke data 

Schooljaar 2022-2023: 

 

Maandag 5 december Sint Nicolaasviering – 

alle kinderen om 

12.00 uur vrij 

Donderdag 22 december Kerstviering 

Vrijdag 23 december  Gewone schooldag 

http://www.cbsdewaterhof.nl/

