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Nieuws uit het team
De groepsverdeling voor volgend schooljaar is
bekend.
Lepelaarstraat:
Groep L1-2: Marise en Colinda
Groep L3: Wendy
Groep L4-5: Eline en Leonie

Einde schooljaar in
zicht

Groep L5-6: Sape

Het huidige schooljaar nadert het einde. Groepen 3
t/m 7 gaan zich bezig houden met de eind cito
toetsen, heel veel succes allemaal!

Groep A1-2: Dominique en Marianne

En de groepen 8 studeren hun musical in. Wij zijn
benieuwd naar de uitvoeringen.

Groep A4: Tim en Janneke

Groep L7-8: Lizanne
Angolastraat:

Groep A3: Nicoline en vacature

Groep A5: Alperen en Diana
Van de laatste schooldag, vrijdag 8 juli, maken wij een
vrije dag voor iedereen. Deze dag hebben wij
gereserveerd in onze planning voor eventuele
koningshuiscalamiteiten, maar aangezien die er niet
zijn geweest, wordt dit een extra vrije dag.

Groep A6: Carolien (Christa)
Groep A7: Hanneke en Simon
Groep A8: Nicky

Ook zijn er al voorbereidingen gestart voor het nieuwe
schooljaar.
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op
1 juli a.s.

U mist enkele namen in dit overzicht.
Zoals eerder gemeld stopt Ann aan het einde van het
schooljaar, maar tot die tijd zal zij groep A6 fulltime
begeleiden. Ook Joost gaat zijn carrière elders
voortzetten. Wegens privé omstandigheden zal hij
vanaf dinsdag tot het einde van dit schooljaar de
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kleutergroep van de Lepelaarstraat op maandag en
dinsdag ondersteunen. Onze onderwijsassistenten
Nada en Zoë gaan verder studeren, dus daar nemen
wij ook afscheid van.
Leo gaat met pensioen, Rene zal voor beide locaties
de conciërge werkzaamheden uitvoeren.
Bij groep 6 staan meerdere namen. Christa zal aan
het begin van het schooljaar nog niet starten voor de
groep. Haar re-integratie is net gestart en verloopt
voorspoedig. Maar na alles wat haar overkomen is, is
een zorgvuldige re-integratie geboden. Daarom zal
Carolien groep 6 starten. We houden de ouders van
groep 6 verder in het nieuwe schooljaar goed op de
hoogte van wie wanneer voor de groep staat.

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,
Shirley Houdijk, Marcel Schop, Diana de Haan, Laura
Quist en Jacqueline Prins, voor de Lepelaarstraat is
dat Harry Sommerdijk.
Namens het team is Christa van Beekum
contactpersoon voor de Angolastraat en Leonie
Pasman voor de Lepelaarstraat, Leonie
vertegenwoordigt tevens de directie.

MR / GMR

Inge wordt dit schooljaar bijgestaan door Nienke, IBer in opleiding.
Leonie ondersteunt naast het begeleiden van groep
L4-5 in haar rol als bouwcoördinator alle plannen die
te maken hebben met de komende nieuwbouw.
Ilja zal de talentmodules op beide locaties weer
begeleiden en Janine gaat in haar rol als
schoolopleider net als Janneke collega’s coachen.
Nick en Frank verzorgen weer de gymlessen en
beweegwijs.

Ouderraad

Op maandag 17 mei hebben we weer vergaderd. We
hebben veel stukken besproken voor het nieuwe
schooljaar, dat begint na de zomer. Zo hebben we
ingestemd met de schoolgids en met de
groepsverdeling en leerkrachtenverdeling voor het
komende schooljaar.
Ook hebben we de resultaten besproken van de inzet
van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) het
afgelopen jaar. Het komende jaar krijgen we als
school opnieuw een budget uit het NPO, dat de
directie deze keer vooral wil besteden aan extra
leerkrachten en ondersteunend personeel. Zo krijgen
we kleinere groepen en hebben de leerkrachten meer
aandacht voor elk kind. Als MR vinden we dat een
goede keuze voor de besteding van het geld.
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Andere stukken die we hebben besproken zijn het
werkverdelingsplan en het schoolondersteuningsprofiel. In het werkverdelingsplan staan de extra taken
benoemd die de leerkrachten uitvoeren naast het
lesgeven en hoeveel uur elke taak kost. Tijdens de
eerste vergadering van het nieuwe schooljaar
verdelen de leerkrachten de taken onder elkaar. Het
schoolondersteuningsprofiel moet ieder jaar opnieuw
worden gemaakt. Hierin staat onze visie op passend
onderwijs en over welke expertises en voorzieningen
wij beschikken.
Tot slot gaf Aljen namens de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) een update over wat
zij besproken hebben. Helaas heeft onze oproep van
vorige keer nog geen kandidaten opgeleverd, daarom
nogmaals: de GMR van de SCO zoekt nog steeds
een voorzitter! Als voorzitter bereid je de agenda voor
samen met de voorzitter van het bestuur van de SCO.
Ook leid je de vergadering. Lijkt het je wat om
voorzitter te zijn? Neem dan contact op met Aljen
Uitbeijerse of Dominique van Diepen, onze
afgevaardigden in de GMR.
Voor informatie of vragen kunt u mondeling of per email: (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,
Lizanne Verbeek en Inge Hoving namens het team.
Namens de Waterhof is Aljen Uitbeijerse
vertegenwoordigd als oudergeleding in de GMR.
Vanuit het team is Dominique van Diepen lid van de
GMR.

In februari hebben wij u geïnformeerd over het
percentage van de bijdrage die op dat moment
betaald was, omdat wij helaas hebben wij moeten
constateren dat de betaling van de vrijwillige
ouderbijdrage de laatste jaren steeds afneemt.
Het percentage was in februari 71,7%, terwijl dat
voorheen 95% was. Inmiddels is gebleken dat dit
percentage gelijk gebleven is.
Ondanks dat deze bijdrage vrijwillig is, kunnen wij de
activiteiten niet (blijven) organiseren als wij te weinig
financiële middelen hiervoor ontvangen en dat zouden
wij heel erg jammer vinden..
Het blijft zo belangrijk dat de kinderen naast het harde
werken op school ook leuke activiteiten meemaken.
De afscheidsavonden voor onze groepen 8 en het
schoolreisje voor alle leerlingen (behalve onze
groepen 8) staan nog op de planning en uiteraard zijn
daar ook kosten aan verbonden. Graag zouden wij uw
bijdrage daarvoor alsnog tegemoet zien als dat
mogelijk is.

Schoolreis
Maandag 4 juli 2022 gaan wij op schoolreis met de
groepen 1 t/m 7.
Wij gaan met de hele school naar Duinrell.
Meer informatie volgt via parro en de mail.
Wij hebben er zin in!

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage betreft een bijdrage aan de kosten
voor het schoolreisje en voor het organiseren van
diverse activiteiten zoals Sint, Kerst, Pasen,
sportactiviteiten enz.

Open Dag
Op woensdag 25 mei hebben wij een fantastische
Open Dag beleefd op beide locaties.
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De organisatie door de leerlingen van de
leerlingenraad was perfect in orde.
Er zijn rondleidingen gegeven, er is voorgelezen en
de verkopen op de rommelmarkt hebben gezorgd
voor een mooie opbrengst voor de gekozen goede
doelen; Kika (€ 180) en Unicef (€ 165).

Mini-kamp groep L8
Het mini kamp van groep 8 locatie Lepelaarstraat is
een groot succes geweest. De kinderen en de leiding
hebben er enorm van genoten.
De foto’s bewaren wij voor de afscheidsavond.

Talentmodules
Kangoeroewedstrijd
Eindelijk is het zover! Na lang geduldig wachten
weten we wie de winnaars zijn van de wedstrijd op
onze school. Deze week zijn alle prijzen uitgereikt.
Per groep is een tweede en een eerste prijs
gewonnen. Elke deelnemer kreeg een certificaat en
een aandenken.

Robotica
Inmiddels zijn we deze module aan het afronden. De
beide video’s sturen we voor 10 juni in en dan maken
de twee teams van onze school kans op een van de
Grote Robot Spelen Prijzen. Alle ingezonden video’s
worden openbaar gemaakt op het 010010 YouTube
channel. Op 10 juli krijgen we de uitslag.
Werkstukkenwedstrijd
De werkstukkenwedstrijd gaan de leerlingen die
meededen feestelijk afsluiten met het
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Wetenschapscongres Junior op donderdagochtend 9
juni op de Universiteit in Leiden. Tijdens de feestelijke
afsluiting krijgen de leerlingen een kindercollege van
een echte professor, doen ze mee met een
wetenschapsquiz en we sluiten de ochtend af met de
prijsuitreiking. Nog maar een paar nachtjes slapen….
Talentmodule Catering
Op de open dag en op de dagen ervoor zijn de
leerlingen op de Angolastraat hard aan het werk
geweest om alle koekjes en fruitspiesjes klaar te
maken. We hebben boodschappen gedaan, allerlei
hoeveelheden afgewogen en vooral heel hard
gemengd en gemixt. Op de Lepelaarstraat gaan we
binnenkort de catering verzorgen op een speciale
dag. Maar dat houden we nog een beetje geheim.

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
gaan uitvoeren. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders
die volgend schooljaar willen helpen bij de uitvoering
van de lessen en mogelijk in de toekomst de
leerkrachten hierbij willen ondersteunen.
Volgend schooljaar staan deze lessen voor de
Angolastraat gepland op:
-

Verkeersouders
gezocht

-

maandag 26 september 2022 van 9.00 13.30 uur voor groepen 1 t/m 6.
maandag 3 oktober 2022 van 9.00 – 10.45
uur voor groepen 7 en 8.
maandag 16 januari 2023 van 8.45 – 13.30
uur voor groepen 1 t/m 6.
maandag 3 april 2023 van 8.45 – 14.00 uur
voor groepen 1 t/m 6.

En voor de Lepelaarstraat op:
-

dinsdag 27 september 2022 va 9.00 – 14.15
uur voor groepen 1 t/m 8.
dinsdag 10 januari 2023 van 9.00 – 13.30 uur
voor groepen 1 t/m 6.
dinsdag 11 april 2023 van 9.00 – 13.30 uur
voor groepen 1 t/m 6.

Per dag hebben wij minimaal 4 verkeersouders nodig.
U kunt zich aanmelden via:
administratie.waterhof@scodelft.nl onder vermelding
van de dag(en) dat u hierbij wilt komen helpen. Wij
zien uw aanmelding graag tegemoet.

In tegenstelling tot wat wij eerder in de nieuwsbrief
schreven, start volgend schooljaar SCHOOL op
SEEF. Helaas is er vertraging opgelopen door alle
corona beperkingen waar we dit schooljaar mee te
maken hebben gehad. SCHOOL op SEEF is een
programma met praktische verkeerslessen. Verkeer
leer je immers niet alleen uit een boekje, maar vooral

Website en Facebook
Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op
onze website en onze Facebook te liken voor het
laatste nieuws.

waterhof@scodelft.nl

www.cbsdewaterhof.nl

3 juni 2022

Belangrijke data
Vrijdag 24 juni
Woensdag 29 juni

Donderdag 30 juni
Maandag 4 juli
Woensdag 6 juli
Woensdag 6 juli
Vrijdag 8 juli

Rapport 2
Afscheidsavond
groep 8
Lepelaarstraat
Afscheidsavond
groep 8 Angolastraat
Schoolreis (behalve
groepen 8)
Kennismaking nieuwe
groepen
Eindfeest
Alle leerlingen vrij

Schooljaar 2022-2023:
Maandag 22 augustus
Maandag 5 september t/m
Donderdag 8 september
Maandag 12 september
www.cbsdewaterhof.nl
Dinsdag 13 september

Eerste schooldag
Kamp groep A8
Schoolfotograaf
Angolastraat
Schoolfotograaf
Lepelaarstraat

Schoolvakanties
Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:
Pinksteren
Zomervakantie

5 en 6 juni 2022
11 juli t/m 19 augustus 2022

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023:
Herfstvakantie
Kerstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022
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
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