3 september 2021

Als aanvulling op de jaarkalender: de Sportdag is op
vrijdag 22 april 2022.
Wij hebben u beloofd dat onze nieuwe medewerkers
zich aan u zullen voorstellen. Deze voorstelronde
ontvangt u binnenkort separaat.

Ouderraad

Wij zijn weer gestart
Ook dit schooljaar hebben wij allemaal een goede
start gehad. Wij hebben genoten van het
enthousiasme waarmee de kinderen de school weer
binnenkwamen, maar ook het enthousiasme waarmee
ons team klaar stond. Groep 8 van de Angolastraat is
met een heel leuk kamp gestart, iedereen heeft
genoten.
Gelijk een mooie gelegenheid om u te vragen uw
kind(eren) zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar
school te brengen. Mocht dat lastig zijn en u toch
besluit uw kind(eren) met de auto naar school te
brengen, verzoeken wij u alleen te parkeren in de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen en niet voor de
deur van onze buren.
De jaarkalenders zijn deze week uitgedeeld aan de
oudsten van het gezin. Bovendien is deze ook digitaal
te vinden onder het kopje Praktische info op onze
website www.cbsdewaterhof.nl.

Vanuit het team is Leonie Pasman toegetreden tot de
ouderraad. Zij zal tevens de directie
vertegenwoordigen in de ouderraad.
Voor informatie of vragen kunt u mailen naar
or.waterhof@scodelft.nl of een van de leden
aanspreken.
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.
Namens het team zijn dat Christa van Beekum voor
de Angolastraat en Leonie Pasman voor de
Lepelaarstraat.
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MR/GMR

op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen
specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit is een
wetenschappelijk bewezen strategie om lichamelijke
activiteit te bevorderen. Spelen is tenslotte de
belangrijkste beweegactiviteit van kinderen. De
activiteiten worden begeleid door de kinderen uit
groep 8.

Namens het team is Inge Hoving toegetreden tot de
MR.
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.
Namens de Waterhof heeft Aljen Uitbeijerse de taken
van Jovanka van der Pol overgenomen in de GMR.
Vanuit het team blijft Dominique van Diepen lid van de
GMR.

Beweegwijs op de
Waterhof
We gaan dit schooljaar weer hard aan de slag met
beweegwijs in de kleine en grote pauze. Beweegwijs
maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving
tot een nieuw schoolvak. Onderdeel van de
speelpleinmethode zijn de ingedeelde kleurenzones

Talentmodules
Dit schooljaar zijn de talentmodules weer van start
gegaan. Wij geven u een inkijkje in wat bij de
verschillende talentmodules gedaan wordt. Wij bieden
twee soorten Talentmodules aan. Nog even in het
kort:
Praktische en Verdiepende Talentmodules
Wat zijn Praktische Talentmodules?
Met de praktische talentmodules willen we de
praktische talenten van leerlingen op onze school
stimuleren. Deze leerlingen leren door te doen, door
ervaring op te doen met allerlei uit het leven gegrepen
onderwerpen waarbij het leerzaam is om
daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken.
Hieraan doen leerlingen mee uit de groepen 6, 7 en 8.
Wat zijn Verdiepende Talentmodules?
Verdiepende Talentmodules zijn modules die zijn
gekozen om bepaalde vaardigheden te leren
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bijvoorbeeld gericht op onderzoekend leren. Sommige
modules zullen aandacht besteden aan het leren
werken met stappen van onderzoekend leren. Andere
modules worden aangeboden om te leren plannen,
samenwerken, creatief denken of ontwerpen.
Daarnaast is er een module waarbij geoefend wordt
met groeimindset, doelen stellen en
doorzettingsvermogen. Ook wordt er aandacht
besteed aan rekentalent, door bijvoorbeeld mee te
doen aan de Kangoeroewedstrijd.
Bij de Praktische Talentmodule Survival gaan de
leerlingen actief aan de slag over het onderwerp
“overleven in het wild”. Daarbij horen activiteiten als
water vinden, water zuiveren, vuur maken,
onderzoeken welke planten giftig en welke eetbaar
zijn en het bouwen van een onderkomen.
De kleuters zijn begonnen met de Talentmodule De
astronaut. Met een astronaut gaan we de ruimte in!
We leren alles over raketten, aftellen, planeten en hoe
je in de ruimte leeft en werkt en nog veel meer.
De Verdiepende Talentmodule Wielen, verdraaid
handig! is een project voor leerlingen uit groep 4. Dit
is een project van het Wetenschapsknooppunt Zuid
Holland. Met dit project gaan leerlingen een ontwerp
maken van een zelfbedacht, bewegend apparaat. Via
alle zintuigen wordt diepgaand geleerd met
theoretische en praktische opdrachten. Zij leren van
alles over tandwielen en hoe apparaten daarmee
werken.
Leerlingen uit groep 5 en 6 doen de Verdiepende
Talentmodule Land in zicht.
De leerlingen maken spelenderwijs kennis met
onderzoeken en begrijpend rekenen rondom de
scheepvaart van de VOC. Ze gaan in groepjes ‘op
reis’ om handel te drijven en moeten hiervoor allerlei
rekenkundige opdrachten uitvoeren.
De Verdiepende Talentmodule Archeologie is een
project voor leerlingen uit groep 7 en 8.
Deze module neemt de leerlingen mee in de wereld
van de wetenschap en archeologie. Daarnaast gaan
de leerlingen zelf onderzoek doen en ervaren wat dit
inhoudt.

Startgesprekken met
ouders
Deze maand worden met alle ouders de
startgesprekken gevoerd. U wordt hiervoor via Parro
door de leerkrachten uitgenodigd. De gesprekken
kunnen digitaal maar ook op school plaatsvinden.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op 20 en 21 september bij
ons langs. De achtergrond van de foto’s is wit.
Hiermee kunt u rekening houden v.w.b. de kleding
van uw kind(eren).
Het fotograferen van de broertjes en zusjes foto’s met
broertjes en/of zusjes van buiten onze school, kunnen
wij helaas nog niet realiseren i.v.m. de
coronamaatregelen.
Wel zullen wij foto’s van broertjes en zusjes binnen
onze school verzorgen.

Schoolfotograaf Angolastraat:
Maandag 20 september 2021
Schoolfotograaf Lepelaarstraat:
Dinsdag 21 september 2021
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Website
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

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
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