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Feestdagen 

De feestelijke periode gaat weer aanbreken. 

Sinterklaas en Kerst staan voor de deur. Op school 

gaan wij ook deze feesten vieren. Sinterklaas wordt 

op donderdag 5 december gevierd en Kerst vieren wij 

op woensdag 18 december.  

Nieuws uit het team 

Rina is inmiddels met pensioen en van haar 

welverdiende extra vrije tijd aan het genieten. De 

kinderen hebben op de laatste werkdag allemaal 

liedjes voor haar gezongen. Rina heeft hier erg van 

genoten. Wij danken Rina voor haar inzet en 

betrokkenheid. 

 

Bij afwezigheid van Dicky staat Wendy voorlopig 

iedere maandag en dinsdag voor groep 4 van de 

Angolastraat. 

Sinterklaas 

Op dinsdag 26 november mogen alle kinderen hun 

schoen zetten op school, neem dus een extra schoen 

mee, zodat je niet op één schoen naar huis hoeft.  

Vanaf groep 5 maken de kinderen surprises voor 

elkaar. Van hun leerkracht horen zij op welk moment 

zij hun surprise alvast mogen tentoonstellen op 

school. Op donderdag 5 december vieren wij 

Sinterklaas op beide locaties. Op deze dag hebben 

wij een continue rooster, dat betekent dat de kinderen 

dan om 14.15 uur uit zijn. Daarom het verzoek of alle 

kinderen eten en drinken willen meenemen voor 

tussen de middag. Zij eten en drinken met de 

leerkrachten in hun klaslokaal. 

Kerst 

De kerstviering staat gepland op woensdag 18 

december. Van 16.30 – 17.30 uur is de viering voor 

de onderbouw en voor de bovenbouw is de viering 

van 19.00 – 20.00 uur. Voor gezinnen met kinderen 

uit de onderbouw en de bovenbouw is de eerste tijd 

gereserveerd. Voor deze kerstviering ontvangt u nog 

een uitnodiging. We maken er een leuke middag en 

avond van en willen u vragen om deze datum alvast 

vrij te houden in uw agenda. 

Ouderraad 

De ouderraad zoekt nieuwe leden! En dan 

voornamelijk ouders met kinderen op onze locatie 

Lepelaarstraat, maar iedereen is natuurlijk welkom. 
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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 Sinterklaas, Kerst of de sportdag? Meld u 

dan nu aan voor de ouderraad. U kunt zich 

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

 

Contact OR 

 

Het nieuwe emailadres van de ouderraad is: 

or.waterhof@scodelft.nl. 

Nieuws uit de MR 

De MR van de Waterhof heeft weer vergaderd. Hierbij 

hebben wij het over de volgende onderwerpen gehad: 

Vervanging 

Wij zijn blij te vernemen dat het tot nu toe goed lukt 

om vervanging te regelen voor leerkrachten die 

afwezig zijn, zoals bij zwangerschap. Als we kijken 

naar de landelijke trends, is dit zeker bijzonder! 

Jaarverslag 

Wilma heeft een toelichting gegeven op het 

Jaarverslag over vorig schooljaar. Wij hebben hier 

nog kort over nagepraat en kunnen zeggen dat het 

een goed beeld geeft van de stappen die worden 

genomen om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te 

geven. 

Vanuit de GMR 

In de GMR is de profielschets gepresenteerd voor een 

nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van 

SCO Delft in verband met het aanstaande vertrek van 

de huidige voorzitter, Jogchum Zijlstra. 

Surprises! 

De lootjes zijn weer getrokken in de bovenbouw en de 

leuke, spannende tijd in de aanloop naar 5 december 

is weer aangebroken! De leerkrachten, maar ook wij, 

willen nog eens benadrukken dat het het leukste is, 

als alle leerlingen zélf een surprise in elkaar zetten 

om te zorgen dat er niet al te grote verschillen in 

vormgeving en uitvoering zijn. Natuurlijk 

ondersteunen ouders hierbij, maar het blijft de 

surprise van het kind zelf. 

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. 

Wij zitten niet stil 

Ook wij als team maken veel ontwikkelingen door en 

groeien naar elkaar toe.  

Een van de voorbeelden hiervan is dat wij de 

starttijden van beide locaties hebben gelijk getrokken. 

Om 8.25 uur gaan de deuren open en om 8.30 uur 

starten de lessen. Dit geldt ook voor de middag. Om 

13.10 uur gaan de deuren open en om 13.15 uur 

starten de lessen. Zo hebben de collega’s de 

gelegenheid elkaar voor schooltijd te ontmoeten en zo 

nodig het een en ander met elkaar uit te wisselen. 

 

Ook zullen wij binnenkort van start gaan met onze 

nieuwe kaartjes “uitgestelde aandacht”.  

 

 

mailto:l.verbeek@scodelft.nl
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Nieuws uit het 

leerteam huiswerk 

Het leerteam huiswerk heeft zich tot doel gesteld om 

in de school heldere en eenduidige afspraken te 

maken over huiswerk. Het gaat daarbij onder andere 

om: 

 Wat verstaan we onder huiswerk? 

 Vanaf welke groep krijgen kinderen huiswerk? 

 Wat is het nut van huiswerk op de 
basisschool? 

 Hoeveel tijd mogen kinderen aan huiswerk 
besteden? 

 Wat kunt u van school verwachten als het 
gaat om huiswerk? 

 Wat kunt u als ouder doen om uw kind thuis 
te begeleiden en motiveren voor huiswerk? 

 Welke afspraken zijn er per groep? 

Het leerteam streeft ernaar om in januari een 

nieuwsbriefspecial uit te brengen om u goed te 

informeren over dit onderwerp.  

 

Alvast wat handige gratis websites voor thuis: 

 

https://nl.xtramath.org/: basisvaardigheden rekenen 

verbeteren 

www.desommenfabriek.nl: oefenen van rekenen en 

uitleg met filmpjes 

www.rekenweb.nl: grote diversiteit aan 

rekenspelletjes 

www.spellingoefenen.nl: oefenen met het 

woordpakket van de methode of op categorie is 

mogelijk 

https://cito-oefenen.nl/index.html: Cito oefenen voor 

groep 4 tot en met 8 

https://www.brainpartner.info/online-mindmap-maken-

mindmapmaker/: online mindmap maken, handig bij 

het leren voor een toets in de bovenbouw. 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

thuis 

Tips voor rekenen 

 

School is en blijft dé plek om te leren rekenen, maar 

ook ouders kunnen positief bijdragen. We geven een 

aantal tips voor thuis om het rekenen spelenderwijs te 

stimuleren. 

 

1. Speel spelletjes  

 

Er zijn heel veel spellen waar rekenen in zit, van 

eenvoudig ganzenbord tot strategisch monopoly, 

maar ook rummikub, triominos of yahtzee. 

 

2. Oefen het ruimtelijk inzicht  

 

Houdt uw kind niet zo van spelletjes, maar speelt het 

liever met lego? Ook prima, want dat is net zo goed 

rekenwerk. Het oefent het ruimtelijk inzicht en moet 

veel tellen. Dat kan ook met het in elkaar zetten van 

bouwplaten. Plannen voor een nieuwe kamer? Laat 

uw kind een plattegrond maken en de wensen er in 

verhouding in tekenen. En bij strijkkralen moet veel 

geteld worden, net als bij ‘winkeltje spelen’. Hoeveel 

brood is er voor morgen nodig? Hoeveel kost een pak 

melk?  

 

3. Oefen met uw kind rekensituaties uit het 

alledaagse leven 

 

Voor jonge kinderen: met uw kleuter mee terug tellen 

met de magnetron als het brood wordt ontdooid. Of 

houdt uw kind meer van voorlezen? Voor jonge 

kinderen zijn er heel veel leuke telboeken. 

Voor wat oudere kinderen: samen boodschappen 

doen: laat uw kind eerst een lijstje maken en schatten 

hoeveel er nodig is. Mocht u contant afrekenen, laat 

het afrekenen en het teruggegeven geld natellen. Of 

vraag uw kind u te helpen bij het koken: een recept 

lezen en alles afwegen is alweer een rekenoefening. 

Is uw kind bezig met leren klok kijken? Stel dan 

regelmatig vragen over de tijd. In bad gaan: hoeveel 

water is daar eigenlijk voor nodig? Laat uw kind een 

schatting maken, doe dat zelf ook en bespreek de 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.xtramath.org%2F&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C17deb2ba4db74e333c4b08d76d9fe276%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637098405785657901&sdata=GlO1vOtLlLPzeFVRcHxh5sX%2BeBHGufF3nZ0%2Bi4N8F%2FI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.desommenfabriek.nl&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C17deb2ba4db74e333c4b08d76d9fe276%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637098405785667894&sdata=XEokonL1vvw4Bx1AGlnPJtRWb%2BTDHJR%2B8F928jPH99I%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rekenweb.nl&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C17deb2ba4db74e333c4b08d76d9fe276%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637098405785667894&sdata=w8Rcg1a7QEEcxuUpRQgdbLUOOdYB%2BeVdhAXlmh2SQ4A%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.spellingoefenen.nl&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C17deb2ba4db74e333c4b08d76d9fe276%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637098405785667894&sdata=l1mj1HVCpeL11BFIs2jy8sVNm%2FsN2X%2BwCcRM0EXCWeE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcito-oefenen.nl%2Findex.html&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C17deb2ba4db74e333c4b08d76d9fe276%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637098405785677884&sdata=lzKxWnCXmfWJ3o7QTbz7O29Bqno0ldLygYRPFx2ecH0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brainpartner.info%2Fonline-mindmap-maken-mindmapmaker%2F&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C17deb2ba4db74e333c4b08d76d9fe276%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637098405785677884&sdata=7O8MD%2FzHfCvR80u%2FOMfOHN5P7X2oYcsee0pscSHOJhc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.brainpartner.info%2Fonline-mindmap-maken-mindmapmaker%2F&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C17deb2ba4db74e333c4b08d76d9fe276%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637098405785677884&sdata=7O8MD%2FzHfCvR80u%2FOMfOHN5P7X2oYcsee0pscSHOJhc%3D&reserved=0
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uitkomst met elkaar. Onderweg op vakantie: hoeveel 

kilometer is het nog naar de eindbestemming? 

Afhankelijk van de gemiddelde snelheid kunt u uw 

kind laten uitrekenen hoe lang het nog duurt voordat u 

er bent.  Liever bezig met voetbal? Laat uw kind de 

scores in de competitie van de eredivisie bijhouden of 

van zijn of haar eigen voetbalclub. Hoeveel 

wedstrijden moeten nog gewonnen worden om 

kampioen te worden? 

 

4. Overleg voor meer oefenen met school 

 

Als u uw kind thuis toch echt extra wilt laten oefenen 

met rekenen neem dan contact op met de leerkracht 

van uw kind en overleg of het nodig is om te oefenen 

en hoe u dat als ouder het beste aan kunt pakken.  

Kwink 

Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe 

methode, namelijk Kwink! Kwink is een online 

methode voor sociaal-emotioneel leren. Dit helpt bij 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Daarbij gaat het om de ontwikkeling van het 

gevoelsleven en de persoonlijkheid, het leren omgaan 

met anderen en het aanleren van sociale 

vaardigheden. Dit leidt als het goed is tot sociaal en 

emotioneel welbevinden. Dit houdt in dat een kind 

lekker in zijn/haar vel zit, emoties leert herkennen en 

hanteren en dat hij/zij steeds beter in staat is 

waardevolle relaties aan te gaan. Dat zijn belangrijke 

voorwaarden voor kinderen om goed te kunnen 

functioneren en leren. 

 

 

 

Kwink werkt aan de hand van ‘Kwink van de week’, 

deze afspraak staat dan twee weken centraal in de 

klas. De ‘Kwink van de week’ zal met u gedeeld 

worden op Parro, zo blijft u op de hoogte! Bij deze 

Nieuwsbrief ontvangt u ‘Oudernieuws Kwink’ en de 

‘Kwink Koelkastposter’. Op deze manier werken we 

samen aan een goed en veilig klimaat op school. 

 

Meer informatie kunt u vinden in het oudermagazine 

op de website van Kwink: 

www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/ 

Da Vinci 

Wij hebben Da Vinci aangeschaft, een thematische 

aanpak van zaakvakken. Dit is een nieuwe methode 

die goed aansluit bij onze visie. In januari besteden 

wij daar onze studiedag aan en gaan er daarna 

stapsgewijs mee van start. 

Kinderpostzegels 

Leerlingen van De Waterhof hebben dit jaar weer en 

wind getrotseerd voor de verkoop van de 

kinderpostzegels. De landelijke opbrengst is 9,4 

miljoen. Deze opbrengst komt ten goede aan de 8500 

dakloze kinderen in Nederland. Het aandeel van De 

Waterhof is € 4.956,00. Een fantastische opbrengst! 

 

Brandoefening/ont- 

ruiming 

De brandoefeningen/ontruimingen die wij in oktober 

hebben gehouden op beide locaties zijn prima en 

soepel verlopen. Beide locaties waren binnen 3 

minuten ontruimd. De volgende oefening zal ergens in 

het voorjaar plaatsvinden zonder voorafgaande 

aankondiging. 

 

http://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine/
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Schoolfruit 

Zoals al gemeld in onze vorige Nieuwsbrief, krijgen wij 

op beide locaties 3 x per week, op woensdag, 

donderdag en vrijdag schoolfruit aangeboden, dit is 

vanaf 12 november t/m 17 april 2020. De eerste week 

ontvingen wij ananas, meloen, appels en 

sinaasappels. De tweede week hebben wij genoten 

van verse komkommer, worteltjes, appels en peren. 

Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op 

www.euschoolfruit.nl. 

 

 

 

 

 

Klassenbezoeken 

Alle klassen zijn bezocht door Frank Coert. Hij is 

onderwijsadviseur en trainer en heeft al 23 jaar 

ervaring in het primair onderwijs. Er zijn door alle 

leerkrachten mooie lessen gegeven. De leervraag 

coöperatief werken/leren met de kinderen kwam goed 

naar voren, bijvoorbeeld met diverse werkvormen. De 

leerkrachten hebben hier zelf ook mee geoefend en 

gaan dit nu toepassen, dit is een mooie ontwikkeling 

voor ons onderwijs. 

 

Ontwikkeling nieuw 

rapport 

Op basis van de informatie en feedback van ouders 

en collega’s zij wij volop bezig met de ontwikkeling 

van een nieuw rapport. Op 19 november zijn wij 

hiervoor bij elkaar gekomen met de klankbordgroep 

met ouders en op 25 november zullen wij de 

bevindingen in het team bespreken. Wij houden u op 

de hoogte. 

Kijk je rijk!  

Wist u dat alle geïnteresseerde ouders en hun 

peuters elke woensdagochtend van 8.30 en 9.00 uur 

kunnen meekijken en meedoen in de kleuterklassen 

op beide locaties. Bent u zelf geïnteresseerd, of 

wellicht uw familie, vrienden, buren, wees welkom! 

Toegang Parnassys 

Voor allerlei informatie omtrent uw kind(eren) kunt u 

terecht in Parnassys. Dit systeem is gelinkt aan Parro. 

Voor de ouders aan de Lepelaarstraat geldt een 

nieuwe gebruikersnaam sinds de nieuwe naam van 

de school. Mocht u problemen ondervinden met het 

inloggen of uw nieuwe gebruikersnaam willen weten, 

kunt u contact opnemen met Pascalle via 

p.raaphorst@scodelft.nl. 

Ouderbijdrage 

Inmiddels heeft u een verzoek ontvangen voor de 

betaling van de ouderbijdrage. Dit betreft de kosten 

voor het schoolreisje en voor het organiseren van 

diverse activiteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, 

http://www.euschoolfruit.nl/
mailto:p.raaphorst@scodelft.nl
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sportactiviteiten, het eindfeest e.d. Wij verzoeken u de 

betaling d.m.v. de link te voldoen.  

Kaart in actie 

De kaarten die de kinderen zelf ontworpen hebben, 

zijn inmiddels aan de kinderen meegegeven om te 

verkopen. Wat een leuke acties en reacties hebben 

wij hiervan al gezien! 

Belangrijke data 

Donderdag 5 december  Viering Sint Nicolaas 
en continue rooster 
tot 14.15 uur 

Woensdag 11 december Schoolschaatsen, 

informatie volgt. 

Woensdag 18 december Kerstviering 

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 

WIJZIGING: 

Donderdag 5 maart Open thema avond 

(i.p.v. dinsdag 3 

maart) 

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 


