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Nieuw jaar, nieuw 
decennium 

Het nieuwe jaar en tevens het nieuwe decennium is 

inmiddels in volle gang.  

Met ingang van dit schooljaar zal uw kind het nieuwe 

rapport ontvangen. Dit zit in een gepersonaliseerde 

map die de gehele basisschoolcarrière met uw kind 

mee zal gaan. 

Nieuws uit het team 

Wij genieten van de rust in ons momenteel stabiele 

team, gelukkig zijn er geen wijzigingen o.i.d. te 

melden. 

Ouderraad 

Vindt u het leuk om in een gezellige groep ouders 

mee te denken over de vele dingen die op school 

spelen?  

Helpt u graag met het organiseren van feestelijkheden 

op school?  

Wilt u uw stem laten horen namens de ouders en 

kinderen op school?  

En wilt u hier wat tijd voor vrij maken? 

Meld u dan aan via het emailadres van de OR de 

Waterhof! 

 

Ook als u geen deel wilt uitmaken van de OR, kunnen 

wij alle hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. 

 

Mocht u incidenteel willen helpen, kunt u zich hiervoor 

ook aanmelden. 

 

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 

Op de Angolastraat hebben de leerlingen, van groep 

4 die in de plusklas zitten, opdrachten gedaan uit de 

methode Out Of The Box. Hierbij wordt onder andere 

het creatief denken en ontwerpen gestimuleerd. De 
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leerlingen van groep 4 op de Lepelaarstraat zijn aan 

de slag gegaan met Mindset. Zij werkten in een 

werkboek van het Talentenlab waarbij zij leerden hoe 

je denkt als Fixie en Growie en hoe je iets nieuws 

leren bekijkt. En wat doe je als je in een leerkuil zit? 

Later in het jaar zullen deze onderwerpen ook op de 

andere locatie gedaan worden. 

 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een aantal 

weken heel hard gewerkt aan hun werkstuk dat 

opgestuurd gaat worden naar het 

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland. Daarmee doen 

ze mee aan de werkstukkenwedstrijd. Spannend! 

 

De komende weken richten we ons in de Plusklas op 

de Kangoeroewedstrijd. De sterkste rekenaars van de 

Waterhof gaan daar aan meedoen en we oefenen 

alvast wat moeilijke sommen en opgaven van de 

Kangoeroewedstrijd van andere jaren. Ook oefenen 

we met ander materiaal. De wedstrijd is op donderdag 

19 maart en de leerlingen doen de opgaven op school 

en tijdens schooltijd. Dan is het daarna in spanning 

afwachten tot we de uitslag hebben. 

 

Van elke module waaraan zij meedoen, krijgen de 

leerlingen een certificaat in het rapport. Zo kunt u ook 

iets meer te weten komen over wat er in de plusklas 

gedaan wordt. 

 

Op vrijdag 13 maart zal er voor het eerst op school de 

Anders Leren Dag plaatsvinden. De hele school gaat 

dan werken alsof ze in de Plusklas zitten. Ik krijg als 

juf vaak de vraag op de gang: “Juf, wanneer mag ik 

naar de Plusklas?” Met deze Anders Leren Dag 

kunnen alle leerlingen van de school kennis maken 

met het werken in de Plusklas. 

Kaart in actie 

De niet verkochte setjes kaarten en de opbrengsten 

zijn voor de kerstvakantie ingeleverd. Inmiddels 

hebben wij de niet verkochte setjes kaarten retour 

gezonden naar Kaart in actie. Zij zullen deze 

milieuvriendelijk vernietigen. In totaal hebben 26 

leerlingen al hun setjes kaarten verkocht. Deze actie 

heeft een opbrengst van € 1619,75 opgeleverd. 

Inmiddels heeft zich een sponsor gemeld voor de 

nieuwe sportkleding. Mocht de opbrengst van deze 

actie niet nodig blijken voor de nieuwe sportshirts, dan 

zal de opbrengst zeker besteed worden aan andere 

doeleinden die betrekking hebben op sport. U kunt 

dan denken aan speelmateriaal voor beweegwijs. 

Website 

De voorbereidingen voor onze nieuwe website 

vorderen gestaag. De foto’s voor de website zijn op 

beide locaties gemaakt en deze zijn erg goed gelukt, 

wij zijn zeer tevreden over het resultaat. We houden u 

op de hoogte via de Nieuwsbrief. 

Jeugdfonds Sport & 

Cultuur 

 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland betaalt 

de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren 

uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, 

muziek te maken, te dansen, te schilderen, toneel te 

spelen of iets anders creatiefs te doen. 
Uw kind wil graag voetballen, muziekles, turnen, 

streetdance, judo of een andere sportieve of creatieve 

activiteit doen? Is het betalen van de contributie / 

lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren 

de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen 
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zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een 

instrument. 

Hoe werkt het? 

Stap 1: U kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag aan 

de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, 

medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag 

voor u kan doen. Degene die de aanvraag doet, 

noemen we ‘de intermediair’. Aanvraagformulieren en 

de spelregels hiervoor zijn op school verkrijgbaar. 

Stap 2: De intermediair doet, in overleg met u, een 

aanvraag. 

Stap 3: De intermediair hoort meestal binnen drie 

weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat u dat 

weten. 

Stap 4: U kunt uw kind nu aanmelden bij de sportclub, 

dansschool of andere organisatie waar uw kind op les 

wil. Als u extra benodigdheden zoals sportkleding 

nodig heeft, kunt u deze meenemen in de aanvraag. 

Stap 5: Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld 

direct aan de sportclub/lesgever. U ontvangt zelf geen 

geld. 

Meer informatie kunt u vinden op hun website: 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-

ouders/ 

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 kunnen in de winkels 

school- en sportspullen gekocht worden en/of aan 

school kan (een gedeelte van) de ouderbijdrage 

betaald worden.  

Het tegoed dat u ontvangt is: 

 Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 50 

De tegemoetkoming in de ouderbijdrage op scholen is 

maximaal:  

 Voor de basisschool: € 50 

Het tegoed wordt binnen 5 werkdagen na aanvraag 

op de pas gestort. 

Als u deze tegemoetkoming wilt gebruiken voor het 

betalen van de ouderbijdrage, dient u een kopie van 

de voor- en achterzijde van de Delftpas (of 

Rotterdampas) van uw kind op school in te leveren 

voor 1 februari a.s. Uw ouderbijdrage wordt dan 

rechtstreeks door de gemeente aan school betaald. 

Volgende open thema 

avond 

De volgende open thema avond is op donderdag 5 

maart a.s. Deze avond zal gaan over sociaal 

emotionele ontwikkeling en er wordt uitleg gegeven 

over Zien, Kwink en Beweegwijs. Er wordt een 

externe spreker uitgenodigd. Deze spreker verzorgt 

een interactieve presentatie, waarbij ouders samen 

met de expert bepaalde onderwerpen rondom sociale 

media uitdiepen en aan de hand van voorbeelden 

worden opvoedkundige tips en trucs besproken. 

Onderwerpen rondom sociale media die worden 

besproken, zijn bijvoorbeeld gebruik, regels voor thuis 

en school, maar ook gedrag, triggers, de goede en 

slechte kant etc. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, 

raden wij u aan deze datum in uw agenda te 

reserveren. Nadere informatie volgt z.s.m. 
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Belangrijke data 

Woensdag 4 maart Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

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 

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 


