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Een verzoek aan u, wilt u wijzigingen van uw
gegevens m.b.t. adres, telefoonnummer en/of
emailadres aan ons doorgeven of zelf wijzigen in het
ouderportaal?

Nieuws uit het team
Ann heeft tot nu toe op de maandagen groep A4
begeleid, waarvoor aan Ann hartelijk dank. Na de
meivakantie zal zij zich weer op haar overige taken
gaan richten en zal Heidi Schouten groep A4 op
maandag begeleiden tot aan de zomervakantie. Aan
Heidi een hartelijk welkom en veel plezier met deze
groep.

Paasweekend voor de
deur
Vandaag beleven de kinderen een gezellige
paasviering met het thema Nieuw Leven. Aan de
kinderen wordt verteld wat Pasen voor ons betekent.
Jezus die voor ons stierf aan het kruis en na drie
dagen weer opstond. Hoe mooi kan het zijn!

Met Christa gaat het gelukkig de goede kant op. Zij
wordt steeds sterker. Na de meivakantie zal ze heel
langzaam gaan re-integreren. Wat nu wel duidelijk
wordt is dat zij dit schooljaar niet zal terugkomen.
Gelukkig is er voor groep A7 een stabiele oplossing
gevonden in Carolien, die weer deel uitmaakt van ons
team.

Ouderraad

Wat hebben wij vanmorgen veel lekkernijen de school
binnen zien komen voor de paaslunch. Dank aan alle
ouders en kinderen, dat wordt vast smullen!
Vanaf morgen mogen wij allemaal genieten van een
lang paasweekend.
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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

schooltijd verschuift de verantwoordelijkheid van
school naar ouders. Natuurlijk reageren leerkrachten
als zij een incident zien na schooltijd, maar continu
toezicht is er dan niet meer.
Verder hebben we vorig jaar bij het instellen van het
continurooster afgesproken dat we dat na een half
jaar zouden evalueren. Ouders en leerkrachten van
de MR hebben rondgevraagd en gepolst bij ouders en
kinderen wat ze ervan vinden. De meeste reacties zijn
positief: veel ouders en ook kinderen zijn blij met het
continurooster. Wel geven sommige ouders aan dat
hun kind (soms) te weinig tijd heeft voor het eten. We
hebben afgesproken dat alle leerkrachten in hun klas
met de kinderen bespreken of dit inderdaad speelt en
wat eventueel een oplossing daarvoor kan zijn.
Tot slot: de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) van de SCO zoekt
nog 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.
Namens de gehele MR (ouders en leerkrachten),
Laura van der Mark

Op maandag 21 maart hebben we weer vergaderd.
Deze keer hebben we het pestbeleid besproken. Het
beleid is goed en de afspraken zijn helder, daarom
hebben we ingestemd met het beleid. Wel vinden we
dat soms wat te weinig zichtbaar is wat de school in
de praktijk doet tegen pesten en welke maatregelen
worden genomen. Dat heeft echter grotendeels te
maken met de privacy van leerlingen. De directeur
heeft aangegeven dat zij gaat kijken naar de
mogelijkheden om de uitvoering van het pestbeleid
zichtbaarder te maken.

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.

We hebben het ook gehad over pesten of andere
vervelende situaties op het schoolplein ná schooltijd.
Zolang de kinderen onder toezicht van school vallen,
mogen ouders verwachten dat leerkrachten ingrijpen
als er iets vervelends gebeurt op het schoolplein. Na
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Uitslag Verkiezing
Sportiefste
Basisschool van
Nederland
Tijdens de finaledag in Groningen heeft onze groep 8
een fantastische sportprestatie neergezet en veel
leuke workshops mogen beleven. Na een zeer
geslaagde dag kwam de uitslag. Helaas zijn wij niet
de winnaar, maar een mooie 2e plaats hebben onze
leerlingen met Nick en Nicky zeker verdiend!

Open Dag
Op woensdag 25 mei kunnen wij eindelijk weer een
Open Dag organiseren. Daarom des te leuker dat het
dit jaar wordt georganiseerd door onze leerlingen uit
de leerlingenraden.
Zij geven rondleidingen, lezen voor, verkopen lekkers
en speelgoed op de rommelmarkt en laten zien
hoeveel wij bewegen op school. En de opbrengst van
de rommelmarkt gaat naar het goede doel dat de
kinderen hebben gekozen, namelijk KIKA.
Wij zullen jullie hier binnenkort over informeren.

Theoretisch
verkeersexamen
Op 29 maart jl. hebben alle leerlingen van groep 7
van beide locaties het theoretische verkeersexamen
gemaakt.
Goed nieuws: iedereen is geslaagd!
Allemaal van harte gefeliciteerd en veel succes met
jullie praktisch verkeersexamen op 11 mei a.s.

Ik rij MONO
Mini kamp groep 8
Lepelaarstraat
Het is gelukt om voor groep 8 van de Lepelaarstraat
toch nog een mini kamp te organiseren. De kinderen
gaan dit op donderdag 19 en vrijdag 20 mei a.s.
beleven!
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Dankzij de mobiele telefoon zijn vrienden, familie en
collega’s altijd dichtbij en zijn we altijd bereikbaar. Dat
is fijn, maar niet altijd. In het verkeer geeft het
afleiding; slingerende fietsers, voetgangers die zo
maar de weg oversteken, bijna botsingen en echte
ongelukken.

Verkeersouders
gezocht

Wist u dat het typen van berichtjes op je smartphone
het risico op een ongeval minstens 25 keer vergroot?
Per 1 maart is de boete voor het vasthouden van een
elektronisch apparaat (zoals de mobiele telefoon) in
het verkeer verhoogd: voor bestuurders van
motorvoertuigen is deze € 350 en voor fietsers € 140.
Tijdens de SCHOOL op SEEF Verkeerslessen op
school zullen wij ook aandacht besteden aan afleiding
in het verkeer. Maar uw goede voorbeeld is natuurlijk
nog belangrijker.
Er zijn allerlei manieren om te voorkomen, dat je door
je telefoon wordt afgeleid, bijvoorbeeld:
 Gebruik één van de apps die zijn ontwikkeld
om binnenkomende oproepen en berichten
wel te ontvangen, maar de notificaties uit te
schakelen: (i-Phone / Android)
 Laat anderen (je familie, vrienden) weten als
je op weg gaat, zodat ze weten dat ze je niet
moeten storen. Weet u dat iemand onderweg
is, wacht dan even met het sturen van een
berichtje of bellen.
 Zorg dat de telefoon niet onder handbereik is
(stop hem in een tas) en zet hem op stil of in
de vliegtuigmodus
 Op de fiets: gebruik alleen het
rechteroortje (let op: ook dan is het lastiger
om te bepalen waar een geluid vandaan
komt), gebruik je hem als navigatie: plaats
een houder op het stuur.
Zo maken we samen een punt van nul
verkeersslachtoffers.

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
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 nu willen helpen bij de uitvoering van de lessen en
mogelijk in de toekomst de leerkrachten hierbij willen
ondersteunen. Dit jaar staan de lessen voor de
Angolastraat gepland op 13 april, 25 april en 9 mei en
voor de Lepelaarstraat op 19 april en 10 mei.
Wilt u zich aanmelden via:
administratie.waterhof@scodelft.nl?
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Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vieren wij de gezamenlijke
Koningsspelen bij Full Speed.

top korfballer! Daarnaast wordt er ook een traditionele
voetbalwedstrijd gehouden tussen groep 8 en het
team van juffen en meesters.
Tijdens deze dag gaan de kinderen van groep 3 t/m 8
zich ook sportief inzetten voor Stichting OOK! Dit
doen ze door zoveel mogelijk rondjes te rennen op
een deel van het voetbalveld. 1 rondje is ongeveer
even lang als 1 opwarmrondje tijdens de gym. We
vinden het belangrijk dat kinderen bewegen en we
combineren dat graag met het goede doel: Stichting
Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK).
Om 13:30 uur zijn alle activiteiten afgelopen en wordt
alles opgeruimd. Ouders en verzorgers zijn om 13:45
uur van harte welkom om bij de voetbalwedstrijd te
komen kijken. Dit duurt tot 14:10 uur, daarna wordt de
sportdag afgesloten en mogen de kinderen naar huis.

Voor de groepen 1 en 2 worden de activiteiten op het
kleine kunstgrasveld georganiseerd. Om 8.30 uur
worden alle kinderen daar verwacht bij hun leerkracht.
Om 12.00 uur kunnen de kinderen weer worden
opgehaald.
Op het hoofdveld gaan de groepen 3 t/m 8 aan de
slag. Om 8.30 uur worden alle kinderen verwacht bij
Full Speed en om 14.15 uur mogen de kinderen uit
groep 3 t/m 8 worden opgehaald.
We beginnen dit jaar met een warming up op het lied
‘FitTop10’ van Kinderen Voor Kinderen. Na de
warming up starten we met de spelletjes op het
kunstgrasveld voor de groepen 1 en 2. Hier zullen de
activiteiten begeleid worden door ouders en stagiaires
van de kleutergroepen.
Uit de groepen 3 t/m 8 worden er teams van 6 a 7
kinderen gemaakt. In deze teams gaan de kinderen
verschillende activiteiten spelen. Er staat een leuk
aanbod van spellen klaar zoals een stormbaan,
voetbal en touwtrekken! Dit jaar komen er ook externe
partijen om clinics te geven. Zo zullen de kinderen
ook een leuke bootcamp van een oud fitness
instructeur beleven en een korfbal training van een

Talentmodules
Kangoeroewedstrijd
De uitslag van de Kangoeroewedstrijd is helaas nog
niet bekend! Dus we moeten nog even geduld
hebben…...
Talentmodules
De laatste Talentmodules van dit jaar zullen beginnen
na de meivakantie.
De kleuters gaan meer leren over Kunst en Natuur,
leerlingen uit groep 3 gaan aan het werk over
Zintuigen. Groep 4 t/m 6 op de Angolastraat doen
projecten uit de Pittige Plustorens en leerlingen uit
groep 7 en 8 leren over Recht. Op de Lepelaarstraat
gaan leerlingen uit groep 4 t/m 8 werken aan
opdrachten uit de methode Outside the Box en groep
7 en 8 gaan aan de slag met het Vooruitwerklab.
Robotica
Leerlingen uit groep 8 deden dit jaar mee met het
project Robotica. Twee teams, team De Blobmonsters
en team E=MC2 deden mee aan een aantal
challenges en de laatste challenge is het maken van
een robot, een spel wat je met de robot kunt doen en
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ook wordt hier een video van gemaakt zodat ze op die
manier meedoen met de Robot Spelen, een digitaal
evenement. De robot, het spel en de video zijn zo
goed als klaar. 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
010010 YouTube channel. Op 10 juli krijgen we de
uitslag.
Werkstukkenwedstrijd
In de vorige nieuwsbrief beloofden wij jullie wat meer
informatie te geven over een leuk uitje voor een
aantal leerlingen. Leerlingen uit groep 6 en 7 hebben
in de weken voor de kerstvakantie gewerkt aan een
werkstuk waarmee hij/zij met zijn/haar groepje
meedoet met de werkstukkenwedstrijd van het
Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland in Leiden. De
werkstukken zijn inmiddels ingeleverd en de
leerlingen zijn uitgenodigd om de wedstrijd feestelijk
af te sluiten met het 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.
Talentmodule Catering
Ook de praktische Talentmodule Catering is bijna
afgesloten met het uitproberen van de recepten voor
de hapjes die gemaakt gaan worden voor onder
andere de Open Dag op 25 mei. Uiteraard gaan we
de dag ervoor onze bakkunsten vertonen en op de
dag zelf brengen we in de praktijk wat we geleerd
hebben over hoe catering gaat. Dat wordt vast
spannend maar ook smullen en genieten.
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Schoolvakanties
Schoolvakanties schooljaar 2021-2022:
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
5 en 6 juni 2022
11 juli t/m 19 augustus 2022

Studiedag
Door de invoering van het continurooster hadden wij
alleen op maandag 31 januari een studiedag. Al het
overige voor het team organiseren wij op de
woensdagmiddagen.
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023:
Herfstvakantie
Kerstvakantie

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.

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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Belangrijke data
Vrijdag 22 april
Woensdag 11 mei

Donderdag 19 mei t/m vrijdag
20 mei
Woensdag 25 mei
Vrijdag 24 juni
Woensdag 29 juni

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

Koningsspelen
Praktisch
verkeersexamen
groepen 7
Mini-kamp groep 8
Lepelaarstraat
Open Dag op beide
locaties
Rapport 2
Afscheidsavond
groep 8
Lepelaarstraat
Afscheidsavond
groep 8 Angolastraat
Schoolreis (behalve
groepen 8)
Kennismaking nieuwe
groepen
Laatste schooldag

Schooljaar 2022-2023:
Maandag 22 augustus
Maandag 12 september
Dinsdag 13 september
Woensdag 28 september t/m
woensdag 5 oktober

Eerste schooldag
Schoolfotograaf
Angolastraat
Schoolfotograaf
Lepelaarstraat
Kinderpostzegels
door groepen 7
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