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De school is weer 

begonnen 

 

Wij zijn het schooljaar goed en enthousiast gestart 

met een mooi jaarplan met veel ontwikkelingen.  

Ook gaan wij ons bezig houden met de voorbereiding 

van de nieuwbouw. In het nieuwe gebouw komt een 

integraal kindcentrum. Hiervoor gaan wij 

samenwerken met kinderopvangorganisatie “Morgen”. 

Verder wordt de taalmethode nu in de gehele school 

ingezet en is ook de nieuwe rekenmethode (Getal & 

Ruimte junior) in gebruik genomen. 

Daarnaast blijven we ons ontwikkelen op het vlak van 

spelend leren en bewegend leren. 

Kortom; we zijn er klaar voor en hebben er heel veel 

zin in. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte. 

Nieuws uit het team 

We zijn allemaal goed uitgerust en gezond 

teruggekomen van vakantie. 

Marianne is weer aan het opbouwen. Echter, long 

Covid blijft een niet te voorspellen aandoening. We 

hopen dat zij snel alles weer kan.  

Ook de re-integratie van Christa verloopt voorspoedig. 

Zij zal steeds vaker in groep 3 gezien worden. Dan 

kan Nicoline eindelijk, zoals haar wens is, minder 

gaan werken. 

Net voor de zomervakantie was Janine 12 ½ jaar in 

dienst bij ons. Dat hebben wij niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Zij heeft genoten van een mooie bos 

bloemen. 

Op de valreep hebben wij nog enkele wijzigingen 

ofwel aanvullingen in onze formatie. In de 

zomervakantie zijn namelijk nog enkele vacatures 

opgevuld. 

De groepsverdeling voor dit schooljaar is daarom als 

volgt:  

Lepelaarstraat: 

Groep L1-2: Marise en Colinda 

Groep L3: Wendy 

Groep L4-5: Leonie en Dionne 

Groep L5-6: Sape 

Groep L7-8: Lizanne en Iris 
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Iris zit in de invalpool. Als er geen invalwerk is, zal zij 
Lizanne komen ondersteunen in de groep. 

Angolastraat:  

Groep A1-2: Dominique en Marianne (inval op vrijdag 
  door Saskia) 

Groep A3: Nicoline en Christa 

Groep A4: Tim en Janneke 

Groep A5: Alperen en Diana 

Groep A6: Carolien en Jose 

Groep A7: Hanneke en Simon 

Groep A8: Nicky 

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 en 

Jacqueline Prins, voor de Lepelaarstraat is dat Harry 

Sommerdijk. 

 

Namens het team zijn Christa van Beekum en 

Janneke Kristel contactpersoon. 

MR / GMR 

 
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 

Dit jaar gaan wij aan de slag met het maken van 

afspraken, voortvloeiend uit de visie. Het doel is om 

de afspraken en aanpakken op beide locaties gelijk te 

trekken om zo nog meer een eenheid te worden. 

 

Inge Douwes van HCO-Bazalt zal ons hierin 

begeleiden. Dinsdag 30 augustus en donderdag 1 

september zal zij in alle groepen bezoeken afleggen, 

zodat wij duidelijk hebben waar we staan. We 

betrekken in dit traject ook de ouders. De MR en de 

OR leden zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek 

volgende week. 

 

We plannen na volgende week 5 studiemiddagen (op 

woensdagmiddag) voor het team. De MR en de OR 

blijven betrokken. Wij zullen u in de Nieuwsbrief 

regelmatig op  de hoogte houden van de resultaten 

die we bereiken in deze teamtrainingen. 
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Parro 

 

 
 

Ook dit schooljaar gebruiken wij Parro als 

communicatiemiddel om u op de hoogte te houden 

van alles wat er in de groep(en) van uw kind(eren) 

gebeurt. 

 

Ook kunt u Parro gebruiken voor het afwezig of ziek 

melden van uw kind of andere korte mededelingen. 

Uiteraard mag u dat ook nog telefonisch melden voor 

schooltijd.  

 

Het is echter niet de bedoeling om Parro te gebruiken 

voor inhoudelijke vragen over uw kind of voor lange 

discussies. Hiervoor kunt u beter een afspraak maken 

met de leerkracht van uw kind buiten schooltijd of na 

schooltijd even bellen. 

Pianoles (advertentie) 

 

Dit jaar heeft muziekdocente mevr. Olga Dianova 

aantal vrije plekken voor de piano/muziek les voor uw 

kind. 

Zij heeft jarenlange ervaring met les geven aan 

kinderen en ook volwassenen. 

Heeft u interesse in de muzikale ontwikkeling van uw 

kind? Dan het is mogelijk dat uw kind vanaf het 5e 

levensjaar na schooltijd een piano/muziek les gaat 

krijgen. Deze lessen duren van 30 of 45 minuten 

afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en 

worden op dinsdag meteen na schooltijd op De 

Waterhof, locatie Lepelaarstraat gegeven. 

De proef-les is gratis. Tijdens deze lessen wordt 

aandacht besteed aan: gehoor ontwikkeling, muziek 

grammatica, pianotechniek. 

De kosten van de muziek/piano lessen bedragen: 

€ 16 voor de les van 30 minuten, € 20 voor de les van 

45 minuten. 

Heeft u interesse in de muzikale ontwikkeling van uw 

kind? Dan kunt u met haar contact opnemen. U kunt 

haar mailen (olgavangennip@gmail.com), bellen of 

What's appen naar 06-55346959. 

Talentmodules 

 

De eerste lessen van de talentmodules, die in de 

periode tot aan de herfstvakantie plaatsvinden, gaan 

aanstaande maandag en dinsdag van start.  

 

De kleuters duiken in het onderwerp Zintuigen. Hoe 

werkt dat allemaal precies? Natuurlijk gaan we heel 

veel dingen uitproberen en testen. 

 

Leerlingen uit groep 4 houden zich bezig met 

communicatie. Welke vormen zijn er? Zij gaan ook 

zelf onderzoek doen. 

 

In groep 5 - 6 is het onderwerp Levend Lab aan de 

beurt. Waterkwaliteit en waterleven komen aan de 

orde. Ook deze leerlingen gaan de onderzoekscyclus 

ervaren. 
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In groep 7 - 8 staat Weer en Klimaat centraal. Wat is 

het weer eigenlijk? En welke soorten klimaat zijn er op 

aarde? Ook klimaatverandering komt uiteraard aan de 

orde. 

 

In de groepen 6, 7 en 8 heeft een aantal leerlingen 

hun Extra Werk gekregen. Dit doen zij als zij eerder 

klaar zijn met hun werk, of als zij daar in de klas tijd 

voor hebben tijdens bijvoorbeeld een herhalingsles. 

Eens in de twee weken op donderdagen bespreken 

deze leerlingen hun voortgang en vragen met de 

talentcoach Ilja. 

Broertjes en zusjes 

inschrijven 

Vergeet u niet eventuele broertjes of zusjes van 

leerlingen in te schrijven? Dit kan als uw kind 2 jaar is 

via het aanmeldformulier dat u bij onze administratie 

kunt krijgen. Hoe eerder u inschrijft, hoe groter de 

zekerheid dat uw kind geplaatst kan worden. 

 

Uiteraard zijn buurkinderen, neefjes, nichtjes, 

vriendjes en vriendinnetjes ook van harte welkom op 

De Waterhof! 

 

Een kennismakingsgesprek met rondleiding is weer 

mogelijk. Wij vinden het erg leuk als de ouders hun 

kind dan meenemen om de sfeer in onze school te 

ervaren. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden 

op de locatie van uw keuze met Wilma van der 

Leeden. 

 

Zegt het voort …. vrijblijvend kennismaken met het 

kleuteronderwijs op De Waterhof is mogelijk. Alle 

geïnteresseerde ouders zijn na de zomervakantie 

weer van harte welkom met hun peuters (vanaf 3 jaar) 

op woensdagochtend van 8.30 - 9.00 uur op onze 

locaties Angolastraat en Lepelaarstraat tijdens 'Kijk je 

rijk' om in onze kleutergroepen een kijkje te nemen 

en kennis te maken met de kleuterleerkrachten. Dit 

mag ook voordat een kennismakingsgesprek met 

rondleiding is afgesproken. Wij vragen hiervoor in te 

schrijven via administratie.waterhof@scodelft.nl. Er is 

per keer plaats voor maximaal 6 peuters met 1 ouder.  

Stepjes 

Wij zien in de eerste week al steeds meer stepjes in 

de halletjes op school. Wij verzoeken jullie de stepjes 

niet mee te nemen naar binnen, maar buiten te 

parkeren bij de fietsen, dit is op eigen risico.  

Verkeerslessen, 

ouders gezocht! 

 

 
 

Op ons bericht in de vorige nieuwsbrief hebben wij 

helaas nog geen aanmeldingen van verkeersouders 

ontvangen. Zonder hulp van verkeersouders, kunnen 

wij deze verkeerslessen helaas niet uitvoeren, 

daarom nogmaals deze oproep.  

SCHOOL op SEEF is een programma met praktische 

verkeerslessen. Verkeer leer je immers niet alleen uit 

een boekje, maar vooral in de praktijk. Op het 

schoolplein zal er o.a. worden geoefend in het veilig 

oversteken, hand uitsteken op de fiets en nog veel 

meer. 

Deze lessen worden in eerste instantie gegeven door 

een verkeersleerkracht. Het is de bedoeling dat wij 

deze lessen in de toekomst als school zelfstandig 
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gaan uitvoeren. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders 

die willen helpen bij de uitvoering van de lessen en 

mogelijk in de toekomst de leerkrachten hierbij willen 

ondersteunen.  

De lessen voor de Angolastraat gepland op: 

- maandag 26 september 2022 van 9.00 - 

13.30 uur voor groepen 1 t/m 6. 

9.00-9.30  grp A1-2 5 ouders 

9.30-10.00  grp A3  4 ouders 

10.30-11.15 grp A4  3 ouders 

11.30-12.15 grp A5  3 ouders 

12.45-13.30 grp A6  3 ouders 

- maandag 3 oktober 2022 van 9.00 – 10.45 

uur voor groepen 7 en 8. 

9.00-9.30 grp A7  3 ouders 

10.00-10.45 grp A8  3 ouders 

- maandag 16 januari 2023 van 8.45 – 13.30 

uur voor groepen 1 t/m 6. 

8.45-9.30 grp A1-2 5 ouders 

9.30-10.15 grp A3  4 ouders 

10.45-11.30 grp A4  3 ouders 

11.45-12.30 grp A5  3 ouders 

12.45-13.30 grp A6  3 ouders 

- maandag 3 april 2023 van 8.45 – 14.00 uur 

voor groepen 1 t/m 6. 

8.45-9.30 grp A1-2 3 ouders 

9.30-10.15 grp A3  3 ouders 

10.30-11.15 grp A4  3 ouders 

11.30-12.30 grp A5  4 ouders 

13.00-14.00 grp A6  5 ouders 

En voor de Lepelaarstraat op: 

- dinsdag 27 september 2022 va 9.00 – 14.15 

uur voor groepen 1 t/m 8. 

9.00-9.30 grp L1-2 4 ouders 

10.00-10.45 grp L3  3 ouders 

11.00-11.45 grp L4-5 3 ouders 

12.30-13.15 grp L5-6 3 ouders 

13.30-14.15 grp L7-8 3 ouders 

- dinsdag 10 januari 2023 van 9.00 – 13.30 uur 

voor groepen 1 t/m 6. 

9.00-10.00  grp L1-2 4 ouders 

10.30-11.15 grp L3  3 ouders 

11.30-12.15 grp L4-5 3 ouders 

12.45-13.30 grp L5-6 3 ouders 

- dinsdag 11 april 2023 van 9.00 – 13.30 uur 

voor groepen 1 t/m 6. 

9.00-9.45 grp L1-2 3 ouders 

10.00-10.45 grp L3  3 ouders 

11.00-12.00 grp L4-5 4 ouders 

12.30-13.30 grp L5-6 4 ouders 

Per email ontvangt u een formulier waarop u kunt 

inschrijven op welke dag en welk tijdstip u wilt komen 

helpen. Als dezelfde ouder alle keren bij dezelfde 

groep zou kunnen helpen, heeft dat de voorkeur. 

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 

http://www.cbsdewaterhof.nl/
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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: 

 

Maandag 22 augustus Eerste schooldag 

Maandag 5 september t/m Kamp groep A8 

donderdag 8 september 

Maandag 12 september Schoolfotograaf 

Lepelaarstraat 

Dinsdag 13 september Schoolfotograaf 

Angolastraat 

Maandag 5 december Sint Nicolaasviering – 

alle kinderen om 

12.00 uur vrij 

Donderdag 22 december Kerstviering 

Vrijdag 23 december  Gewone schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


