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Het schooljaar is in 

volle gang 

Er wordt alweer hard en goed gewerkt op beide 

locaties.  

Groep A8 heeft genoten van een fantastisch kamp en 

de schoolfotograaf is op beide locaties weer actief 

geweest. Binnenkort ontvangt u een codekaartje om 

foto’s van uw kind(eren) te bestellen. 

Nieuws uit het team 

Op onze locatie Angolastraat zullen Carolien en Jose 

de rest van het schooljaar groep 6 begeleiden en in 

groep 3 zullen Nicoline en Christa voor de groep 

blijven staan. Na de herfstvakantie zal Christa weer 

volledig inzetbaar zijn en zal Nicoline een dag minder 

gaan werken. De verdeling wordt dan maandag en 

dinsdag Nicoline en woensdag, donderdag en vrijdag 

Christa. 

Colinda zal vanaf a.s. maandag enkele weken niet 

voor de kleutergroep van onze locatie Lepelaarstraat 

staan i.v.m. ziekteverlof. Zij wordt vervangen door 

Gerda. 

 

 

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 is dat Harry Sommerdijk. 

 

Namens het team zijn Christa van Beekum en 

Janneke Kristel contactpersoon. 

MR / GMR 
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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 

De nulmeting gericht op klassenmanagement en 

pedagogisch klimaat heeft plaatsgevonden. Bij alle 

collega’s heeft Inge Douwes van de Bazalt 

onderwijsadviesgroep een klassenbezoek afgelegd en 

ook zijn ouders bevraagd. Vanuit deze nulmeting zijn 

acties ingezet. Eén van die acties is het organiseren 

van een ouderavond. Ouders gaven namelijk aan het 

contact met school en andere ouders te missen. 

Omdat er op dit moment weinig corona beperkingen 

zijn, hebben we besloten deze ouderavond op korte 

termijn te organiseren. En ja, hij stond niet 

opgenomen in de jaarkalender. Maar wij vonden dit 

zo’n belangrijk signaal, dat we daar graag tijd voor vrij 

maken. Zie de uitnodiging verderop in deze 

nieuwsbrief.  

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.  

 

Uitnodiging 

ouderavond 

Naar aanleiding van de nulmeting heeft het MT een 

ouderavond gepland voor alle groepen op 

dinsdagavond 11 oktober a.s. We verzorgen 2 rondes 

(voor ouders met meerdere kinderen op school). De 

eerste ronde van 19.00-19.45 uur en de tweede ronde 

van 20.00-20.45 uur.  

Wij nodigen u hierbij uit om tijdens de ouderavond 

kennis te maken met nieuwe methodes, hoe wij een 

veilig leerklimaat in de klas willen bereiken en wat 

verder ter tafel komt.  
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Geschillencommissie 

 

Via deze weg informeren wij u dat de GCBO nieuwe 

adresgegevens heeft. In de schoolgids die ook op 

onze website staat, staan nog de verouderde 

gegevens. Deze zullen aangepast gaan worden. 

 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 
Postbus 394 
3440 AJ Woerden 
T:           070-3861697 
E:           info@gcbo.nl 
W:          www.gcbo.nl 
 

Uitnodiging deelname 

enquête 

 

In samenwerking met een PR- en 

communicatiebureau willen wij onze PR, onze 

communicatie en onze zichtbaarheid onderzoeken. 

Daarvoor zijn onderstaande enquetes opgesteld. Wij 

verzoeken u mee te doen aan de enquete d.m.v. 

onderstaande links: 

 

Enqueteformulier 
voor bestaande ouders: https://forms.office.com/r/vj5
Qj2Kuk2 
Enqueteformulier 
voor toekomstige ouders: https://forms.office.com/r/X
z35uyTwYH 
  

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 

 

Studiedagen schooljaar 2022-2023: 

 

Dinsdag 4 oktober 2022 alle kinderen vrij 

 

Maandag 6 februari 2023 alle kinderen vrij 

Belangrijke data 

Schooljaar 2022-2023: 

 

Dinsdag 11 oktober Ouderavond voor alle 

groepen 

Maandag 5 december Sint Nicolaasviering – 

alle kinderen om 

12.00 uur vrij 

Donderdag 22 december Kerstviering 

Vrijdag 23 december  Gewone schooldag 
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