14 januari 2022

Nieuws uit het team
Christa heeft langer nodig voor een goed herstel. Om
die reden zal Wilma op maandag en dinsdag voor
groep A7 blijven staan en Michele zal op donderdag
en vrijdag voor de groep blijven staan. Dit is in ieder
geval tot aan de voorjaarsvakantie mogelijk.
Het herstel van Colinda gaat goed, zij is na de
kerstvakantie gestart op de woensdagochtend en
vrijdagochtend naast Gerda.

Nieuw jaar
Net voor de kerstvakantie kregen wij te maken met
een klas in quarantaine en daarna de schoolsluiting.
In die week hebben wij noodopvang verleend aan de
kinderen voor wie dat nodig was en daar hebben wij
iets leuks van gemaakt.

Helaas is Marise veel afwezig omdat zij thuis veel
zorg moet verlenen. Als het in de thuissituatie lukt, zal
zij aanwezig zijn. Wij wensen haar en haar familie
veel sterkte toe de komende tijd.

Ouderraad

We hebben allemaal de kerstvakantie en de
feestdagen achter de rug. Uiteraard hopen wij dat
iedereen hier in gezondheid van heeft kunnen
genieten. Namens het team, wensen wij jullie allemaal
een mooi nieuw jaar met gezondheid en geluk!
Nu zijn we alweer een week op school aan het werk
met elkaar. Een week waar helaas al aan 2 klassen
thuisonderwijs is gegeven omdat het coronavirus ook
om zich heen grijpt binnen ons team en vervanging
heel moeilijk te regelen is.

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
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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

We zijn genomineerd voor de titel: de sportiefste
basisschool van Nederland.
Het team heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om
een dynamische schooldag vorm te geven. Er is veel
afwisseling tussen inspannende en ontspannende
activiteiten. Zo is er bewegen tussen het leren aan de
hand van beweegtussendoortjes zoals Just Dance,
Smart Breaks en de beweegpot. Er wordt bewegend
leren aangeboden door middel van Fit en Vaardig
lessen. Tijdens Fit en Vaardig krijgen de kinderen
bewegend reken- en taalles. Ook het buitenspelen is
georganiseerd via de speelpleinmethode Beweegwijs.
Al dat bewegen is georganiseerd naast de lessen
bewegingsonderwijs aan de groepen 1 t/m 8.
Op 15 februari komt er een jury langs op de Waterhof
om al het bewegen te beoordelen. Op 23 maart gaan
we (als de coronamaatregelen het toelaten) in
Groningen strijden om de titel 'sportiefste basisschool
van Nederland'. Aan deze strijd doen totaal 5 scholen
mee.
Sportieve groet, het beweegteam van de Waterhof

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.

Nominatie sportiefste
basisschool van
Nederland

Talentmodules
De komende weken gaan we met leerlingen uit groep
3 t/m 8 oefenen met moeilijke rekenvraagstukken
want…de Kangoeroewedstrijd komt er weer aan!

Wat een geweldig nieuws!!!!
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Op donderdag 17 maart zal de Kangoeroewedstrijd
plaatsvinden en op dit moment zijn er 61 leerlingen
van onze school die eraan mee gaan doen.

challenge komt eraan en we zijn ongeveer op de helft
van de tien uitdagingen. Uiteindelijk gaan we
meedoen aan: De Robotspelen editie 2022!

Hieronder alvast een voorproefje uit de wedstrijd van
vorig schooljaar. Deze is voor leerlingen uit groep 7
en 8:

Binnenkort vormen we daarvoor een team en gaan
we focussen op teambuilding. Eind februari
ontvangen we de nieuwe onderdelen waar de
leerlingen over kunnen brainstormen en mee kunnen
gaan bouwen. De eindproducten mogen ze dan
presenteren in de klas.... Maar.... ze doen ook mee
aan de finale van de Robotspelen 2022. Hoe? Door in
mei een vlog in te sturen. Wij kijken er naar uit!

Adviesgesprekken
groepen 8
A

D

B

C

E

In de volgende nieuwsbrief zal ik het juiste antwoord
vermelden. De wedstrijd zal dit jaar voor het eerst
online gedaan kunnen worden. Tot nu toe was het op
papier. Op beide locaties zullen tijdens schooltijd de
leerlingen weer hun rekenbrein kunnen laten kraken.
De kleuters gaan een Talentmodule doen over het
prentenboek: Wat een winterslaap! Zij duiken de
winterwereld in van Schildpad, die een rustig plekje
zoekt om een winterslaap te houden. Dat is nog niet
zo makkelijk! Samen gaan we op zoek naar een
goede oplossing voor Schildpad.
De leerlingen uit groep 8, die na de herfstvakantie zijn
begonnen aan de Talentmodule Robotica, gaan er de
komende tijd nog verder aan werken. De volgende

Volgende week zijn de adviesgesprekken voor de
kinderen uit groep 8. Een adviesgesprek is een
bijzonder voortgangsgesprek, waarin de kinderen een
schooladvies ontvangen voor het niveau in het
voorgezet onderwijs dat volgens de school het beste
past.
We kijken terug op het eerdere gesprek over het
(voorlopige) schooladvies en bespreken de voortgang
van het afgelopen half jaar. Daarbij gaat het niet
alleen om de toets resultaten, maar bijvoorbeeld ook
om de werkhouding en de motivatie.
Tijdens het adviesgesprek bespreken we ook wat er
van belang is voor de overdracht naar de VO-school.
Uiterlijk op vrijdag 4 februari ontvangt u van ons het
adviesformulier. Dit formulier heeft u nodig om uw
kind te kunnen aanmelden bij een VO-school. Van 5
tot en met 25 februari kunt u uw kind aanmelden bij
een VO-school.

CITO toetsen
Volgende week starten de leerkrachten van groep 3
tot en met 7 met de afname van de halfjaarlijkse
toetsen van CITO. Deze toetsen geven inzicht in de
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reken- en taalvaardigheden die uw kind op dit
moment beheerst. Deze toetsen bevatten opgaven
van uiteenlopende moeilijkheidsgraad. De toets
uitslagen geven aan:



of een kind zich goed ontwikkelt ten opzichte
van de uitslagen van vorige toetsen.
of een kind zich goed ontwikkelt in
vergelijking met andere kinderen van dezelfde
leeftijd.

De leerkracht gebruikt deze uitslagen als hulpmiddel
om het onderwijs beter op uw kind en de groep als
geheel af te stemmen. De toetsen vormen een stukje
van de puzzel waarmee de leerkracht kan zien hoe
het met de leerlingen gaat op school.

Lepelaarstraat is de leiding in handen van Tessa
(maandag) en Femke (donderdag). Op de
Angolastraat is Brandy het aanspreekpunt op
maandag en donderdag.
Om 14.15 uur lopen de kinderen van hun eigen lokaal
naar het lokaal van de huiswerkklas, krijgen daar
eerst wat te eten en drinken (van school). Om 15.15
uur gaan de kinderen naar huis.

Website
Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op
onze website.
www.cbsdewaterhof.nl

Zodra de toets nagekeken is, worden de gegevens
door de leerkrachten ingevoerd. Via het ouderportaal
kunt u zien hoe uw kind de toets gemaakt heeft. De
resultaten worden besproken in de week van 7
februari (rapportgesprekken).

Schoolvakanties
Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:

Verlengde schooldag
Op maandag 17 januari start het tweede blok van de
verlengde schooldag. Een aantal kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8 zijn uitgenodigd om hieraan
deel te nemen. Er zijn maximaal 15 kinderen per
locatie. Er zijn nog enkele plekken vrij voor
gemotiveerde kinderen! Voor informatie en
aanmelding kunt u contact opnemen met Inge Hoving
via i.hoving@scodelft.nl.
Maandag start een blok van 10 weken gericht op
spelling. Op donderdag 20 januari start een tweede
blok rekenen. In deze periode staan de
rekendomeinen meten, tijd en geld op het
programma.
De specialisten van de Leerweg bieden extra
ondersteuning aan kinderen, direct na schooltijd. Op
iedere locatie zijn er steeds 2 begeleiders. Op de

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Goede vrijdag + Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15 t/m 18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
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
Vrijdag 4 februari
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Dinsdag 15 februari

Vrijdag 18 februari
Donderdag 17 maart
Woensdag 23 maart

Dinsdag 29 maart

Woensdag 30 maart
Woensdag 6 april
Donderdag 7 april
Donderdag 14 april
Dinsdag 10 mei

Vrijdag 24 juni
Woensdag 29 juni

Donderdag 30 juni
Maandag 4 juli
Woensdag 6 juli

Jurybezoek i.v.m.
Sportiefste
basisschool van
Nederland
Anders Leren Dag
Kangoeroewedstrijd
Finale Sportiefste
basisschool van
Nederland
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groepen 7
De Grote Rekendag
Dansvoorstelling
Lepelaarstraat
Dansvoorstelling
Angolastraat
Paasviering
Praktisch
verkeersexamen
groepen 7
Rapport 2
Afscheidsavond
groep 8
Lepelaarstraat
Afscheidsavond
groep 8 Angolastraat
Schoolreis (behalve
grp A8)
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groepen

waterhof@scodelft.nl

www.cbsdewaterhof.nl

