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dus zomaar zijn dat het advies per situatie anders is.
We doen ons uiterste best dit met u te communiceren.

Nieuws uit het team
Christa is gelukkig weer goed hersteld.
De behandeling van Colinda gaat nog even door,
maar gelukkig gaat het naar omstandigheden goed
met haar.

Herfst in aantocht
De herfst komt eraan. Het jaargetijde met mooie
kleuren in de natuur en de dagen die korter worden.
De eerste vier weken van het schooljaar zijn alweer
bijna achter de rug. Vier weken waarin alles is
opgestart, startgesprekken hebben plaatsgevonden
en de zogenaamde huiswerkklas ook weer is
opgestart. Ook zijn er wat corona betreft weer
versoepelingen doorgevoerd. We vinden het allemaal
heel spannend en kiezen er vanuit zorg voor elkaar
voor om nog niet alle ouders in één keer weer in de
school te laten. Wel vinden we het belangrijk om het
contact tussen ouders en school te verstevigen.
Daarom mogen vanaf volgende week, volgens
rooster, iedere dag een aantal ouders van de
kleutergroepen hun kinderen binnen tot aan het lokaal
brengen. U ontvangt via de leerkracht dit rooster. Als
de dag u niet schikt, dan kunt u proberen onderling te
ruilen. Wilt u dit dan wel even doorgeven aan de
leerkracht? Mocht het echt niet lukken, laat het ons
dan even weten. Dan zoeken we samen naar een
oplossing. De regelgeving m.b.t. corona verandert
vaak. Dit maakt het soms voor ons moeilijk om te
beoordelen hoe te handelen. We zullen daarom altijd
voor advies contact opnemen met de GGD. Het kan

Onze BHV-ers hebben hun herhalingscursus allemaal
met goed gevolg afgerond. Prima op tijd voor onze
ontruimingsoefeningen van volgende week.
Verder zijn er geen bijzonderheden. Ons team is
gelukkig gezond en met veel plezier en enthousiasme
aan het werk!

Ouderraad

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar
or.waterhof@scodelft.nl of een van de leden
aanspreken.
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Voor de Angolastraat zijn dat Tessa Mol, Shirley
Houdijk, Marcel Schop, Diana de Haan, Laura Quist
en Jacqueline Prins, voor de Lepelaarstraat zijn dat
Harry Sommerdijk en Eline Govers.

Wij wensen hen veel succes en hopen op een mooie
opbrengst!

Namens het team zijn dat Christa van Beekum voor
de Angolastraat en Leonie Pasman voor de
Lepelaarstraat, Leonie vertegenwoordigt tevens de
directie.

MR / GMR
De Waterhof beweegt!
Op beide locaties van de Waterhof hebben we sinds
kort een interactieve beweegvloer van Springlab.

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar
mr.waterhof@scodelft.nl of een van de leden
aanspreken.
Voor de Angolastraat zijn dat Laura vd Mark en
Sebastiaan Spierenburg, voor de Lepelaarstraat zijn
dat Joost Slingerland en Marius Last. Namens het
team zijn Janneke Kristel, Hanneke Schop, Lizanne
Verbeek en Inge Hoving vertegenwoordigd. Wilma
van der Leeden vertegenwoordigt de directie.

De Springlab Beweegvloer is speciaal ontwikkeld voor
groep 1 t/m 3 in samenwerking met wetenschappers,
pedagogisch experts en kinderen zelf. In groepjes van
4 tot 6 kinderen kunnen zij zelfstandig bewegend de
reken en taal les uitvoeren. Dit wordt een onderdeel
van het leerplein.
De beweegvloer combineert bewegen, spelen,
ontdekken, sociale interactie en leren in een compleet
nieuwe leerervaring voor jonge kinderen. Kinderen
vinden het geweldig en gaan iedere dag weer vol
enthousiasme aan de slag op de beweegvloer.

Namens de Waterhof is Aljen Uitbeijerse
vertegenwoordigd als oudergeleding in de GMR.
Vanuit het team is Dominique van Diepen lid van de
GMR.

Kinderpostzegels
Sinds woensdag zijn onze toppers van groep 7 op
pad om Kinderpostzegels te verkopen.
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Ontruimingsoefening

Actie in de
Kinderboekenweek

Omdat de veiligheid van alle kinderen en ons team
belangrijk zijn, houden wij twee keer per jaar een
brandoefening met ontruiming.
Dit is ter preventie en wordt begeleid door de BHV-ers
van school. Voor de Angolastraat staat deze gepland
op dinsdagmiddag 5 oktober a.s. en voor de
Lepelaarstraat op woensdagochtend 6 oktober a.s.
Later dit jaar houden wij nog een oefening op beide
locaties, maar deze worden niet aangekondigd.

EU schoolfruit
Wij hebben het goede nieuws ontvangen dat wij voor
beide locaties weer zijn ingeloot voor EU schoolfruit.
Vanaf 15 november a.s. krijgen wij 20 weken lang 3
porties gratis groente en fruit per week voor de hele
school. De kinderen zullen dit dan op 3 dagen
aangeboden krijgen.

Van 6 t/m 17 oktober is het Kinderboekenweek. Bruna
heeft in deze periode een leuke actie waar wij graag
aan meedoen.
Het gaat als volgt; als ouders, opa’s, oma’s en andere
familie tijdens de actieperiode een kinderboek bij
Bruna kopen, vragen wij de kassabon hiervan in te
leveren op school. Wij zullen alle kassabonnen
verzamelen en leveren deze op 14 november in bij
een Bruna winkel. De Bruna winkelmedewerker telt
alle kassabonbedragen bij elkaar op en school
ontvangt een waardebon van 20% van het
totaalbedrag om daarmee nieuwe kinderboeken uit te
zoeken bij Bruna voor de schoolbieb.
U begrijpt dat wij dit een leuke actie vinden, zeker
omdat wij het lezen graag stimuleren, dus wij zien uw
kassabonnen graag tegemoet.
Alvast hartelijk bedankt!

Ouderbijdrage

Wij houden u op de hoogte!

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
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diverse activiteiten zoals Sint, Kerst, Pasen,
sportactiviteiten enz.

Het team van onze locatie Lepelaarstraat speelt
volgende week woensdag de voorrondes, heel veel
succes!
Zouden onze nieuwe tenues geluk brengen?
Nogmaals onze hartelijke dank aan onze sponsor DCBeheer!

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. Uw ouderbijdrage wordt dan
rechtstreeks door de gemeente aan school betaald.

Schoolfotograaf
Op beide locaties is de schoolfotograaf geweest. Wij
zijn benieuwd naar alle foto’s. Binnenkort ontvangt u
een kaartje met een code, waarmee u online uw
bestelling kunt doen. Mocht u per kind meer kaartjes
willen ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht, dan kunnen we zorgen voor kopieën.

Schoolvoetbaltoernooi

Website

Afgelopen woensdag hebben 3 teams van groep 7 en
8 van onze locatie Angolastraat meegedaan aan het 7
x 7 schoolvoetbaltoernooi. Een team heeft zich
geplaatst voor de finale op 13 oktober a.s.

Wij doen ons uiterste best onze website actueel te
houden, daarom nodigen wij u uit om hier geregeld
eens een kijkje te nemen.
www.cbsdewaterhof.nl
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Schoolvakanties
Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:
Herfstvakantie
Kerstvakantie

18 t/m 22 oktober 2021
27 december 2021 t/m
7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag + Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
Pinksteren
6 juni 2022
Zomervakantie
11 juli t/m 19 augustus 2022
Studiedag
Maandag 31 januari 2022

alle kinderen vrij

Door de invoering van het continurooster hebben wij
maar 1 studiedag. Al het overige voor het team
organiseren wij op de woensdagmiddagen.

Belangrijke data
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober

Ontruimingsoefening
Angolastraat
Ontruimingsoefening
Lepelaarstraat
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