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Zomervakantie 

Zomer de beste tijd van het jaar, 

na een heel jaar leren eindelijk klaar. 

Even geen sommen of dictee meer, 

gewoon lekker genieten van het weer. 

Zes weken even rust, 

je kan zonnen aan de kust, 

of zwemmen in het zwembad, 

of winkelen in een leuke stad. 

Op vakantie naar het buitenland, 

naar de bergen of naar het strand, 

met het vliegtijd, de auto, bus of trein, 

gewoon lekker samen zijn! 

 

 

Bijna zomervakantie 

Onze groepen 8 hebben fantastische musicals 

opgevoerd. Aan de uitvoeringen was goed te zien dat 

zij heel goed hebben geoefend en het publiek heeft 

genoten. Voor hen zit niet alleen dit schooljaar erop, 

maar ook hun gehele basisschooltijd. Wij wensen 

allen veel succes in het voortgezet onderwijs. 

 

 

Musical groep 8 Angolastraat 

 

Musical groep 8 Lepelaarstraat 

Voor de overige leerlingen staat de laatste week van 

dit schooljaar voor de deur. Wij gaan nog met elkaar 

op schoolreis naar Duinrell, op woensdag gaan wij 

alvast kennismaken in onze nieuwe groep van 

volgend jaar en zullen wij het eindfeest met elkaar 

beleven. Donderdag 7 juli a.s. is dan de laatste 

schooldag voor de leerlingen. 

Nieuws uit het team 

Gisteren heeft Leonie Pasman haar eindpresentatie 

gehouden voor haar opleiding Schoolleider 
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vakbekwaam. Zij heeft deze opleiding met goed 

gevolg afgerond en mag in oktober haar diploma in 

ontvangst nemen. Leonie, van harte gefeliciteerd! 

Eline heeft gebruik gemaakt van de mobiliteit en zal 

volgend schooljaar op een andere basisschool binnen 

onze stichting, de Rembrandtschool, werkzaam zijn. 

Wij gunnen haar deze nieuwe uitdaging en wensen 

haar veel werkplezier.  

Dit betekent voor ons een extra vacature en wij gaan 

op zoek naar een passende invulling. 

Tevens even een update over Christa, gelukkig gaat 

het steeds beter met haar. Zij is volop aan het re-

integreren. Na de zomervakantie proberen wij in alle 

groepen zoveel mogelijk rust te creëren, daarom zal 

zij in de eerste instantie in de vacature van groep 3 

starten. Pas als zij weer volledig inzetbaar is, zal zij 

groep 6 overnemen van Carolien. Wij houden u op de 

hoogte. 

De groepsverdeling voor volgend schooljaar zullen wij 

in deze nieuwsbrief nogmaals vermelden i.v.m. enkele 

wijzigingen: 

Lepelaarstraat: 

Groep L1-2: Marise en Colinda 

Groep L3: Wendy 

Groep L4-5: Leonie en vacature 

Groep L5-6: Sape 

Groep L7-8: Lizanne 

Angolastraat:  

Groep A1-2: Dominique en Marianne 

Groep A3: Nicoline en vacature (Christa) 

Groep A4: Tim en Janneke 

Groep A5: Alperen en Diana 

Groep A6: Carolien (Christa) 

Groep A7: Hanneke en Simon 

Groep A8: Nicky 

In tegenstelling tot wat wij in de vorige nieuwsbrief 

hebben vermeld zal Inge dit schooljaar niet bijgestaan 

worden door een IB-er in opleiding. 

Ouderraad 

 

 
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. 

 

Per volgend schooljaar zullen er enkele wijzigingen in 

deze samenstelling zijn. 
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MR / GMR 

 
Voor informatie of vragen kunt u mondeling of per e-

mail: (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. 

 

Per volgend schooljaar zullen er enkele wijzigingen in 

deze samenstelling zijn. 

EU schoolfruit 

 
Inmiddels hebben wij het goede nieuws ontvangen 

dat wij met beide locaties weer zijn ingeloot door EU 

schoolfruit, dat betekent dat wij 20 weken lang weer 

fruit geleverd krijgen om aan alle leerlingen uit te 

delen.  

Gezonde school 

 

 

 
 

Onze school heeft wederom het vignet Gezonde 

School behaald. Met het vignet Gezonde School laten 

wij zien dat onze school voldoet aan de 

kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, 

een fris klimaat én hebben we aandacht voor de 

persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 

Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt 

aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties 

en minder schooluitval. 

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor 

het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor 

zetten we de volgende activiteiten in: 

- Buitenspelen volgens beweegwijs  

- Bewegend leren aan de hand van 
reken/taalpaden op de gang en fit en vaardig 
lessen in de klas.  

- Bewegingstussendoortjes in de klas 

- Goed aandacht voor bewegingsonderwijs aan 
groep 1 t/m 8. 

- Aangestuurd door het beweegteam. 
 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse 

landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het 
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vignet) Gezonde School? Kijk dan op 

www.gezondeschool.nl. 

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 heeft u ontvangen per email en volgt 

via Parro.  

 

Het belooft mooi weer te worden, wij hebben er zin in! 

 

 
 

 

Skillslab 

 

Delft kenmerkt zich door de historische binnenstad en 

daarnaast is Delft een echte techniekstad. Door de 

aanwezigheid van de Technische Universiteit mag je 

ook spreken van een kennisstad. Hoe mooi is het dat 

we de leerlingen op de SCO scholen in Delft en de 

omgeving al kennis laten maken met ICT en 

techniek? Met een groep enthousiaste medewerkers 

die zich gespecialiseerd heeft in ICT-/techniek, zijn we 

gestart met het ontwikkelen van een skillslab voor alle 

PO-scholen van SCO. Het skillslab zien we voor ons 

als een fysieke ruimte, waar kinderen geprikkeld en 

uitgedaagd worden om te ontdekken en te 

onderzoeken. We zouden graag zien dat alle SCO-

kinderen eens per jaar een bezoek brengen aan het 

skillslab als start (of afsluiting) van een project.  

 

De nadruk voor ons in de ontwikkeling van het 

skillslab ligt echter niet alleen op de fysiek ruimte, 

maar ook op het lesprogramma wat daarmee 

samengaat. De komende jaren zullen we projecten 

gaan schrijven voor elke leeftijdsgroep. Het einddoel 

is een keuzemenu, dat bestaat uit aansprekende 

projecten passend bij de kerndoelen en de leeftijd van 

het kind. We denken aan projecten als digitaal 

componeren, robotica, programmeren en stop-motion. 

Ook zien we veel mogelijkheden met lego materialen, 

wat kan resulteren in een jaarlijkse deelname aan de 

First lego League. Kortom een hoop nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

Groep 6/7 van locatie Lepelaarstraat heeft 

meegedaan aan de prijsvraag voor het Skillslab. De 

leukste en mooiste tekening wordt geschilderd in het 

Skillslab in het Mozaiek. Daar zijn alle groepen 7 en 8 

vanaf volgend schooljaar welkom om lessen te 

volgen. In deze groep is de prijs gevallen. Elizabeth 

heeft het leukste ontwerp bedacht en daarom heeft de 

hele klas de 1e prijs verdiend! 

 

Onze beide locaties gaan volgend schooljaar starten 

met Skillslab. Beide locaties hebben voor de kick off 

een heerlijke taart in ontvangst mogen nemen.  

 

 
 

Lizanne neemt de taart in ontvangst van Anita op 

locatie Lepelaarstraat. 
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Wilma neemt de taart in ontvangst van Anita op 

locatie Angolastraat. 

Broertjes en zusjes 

inschrijven 

Vergeet u niet eventuele broertjes of zusjes van 

leerlingen in te schrijven? Dit kan als uw kind 2 jaar is 

via het inschrijfformulier op onze website, ook kunt u 

een formulier bij onze administratie vragen. Hoe 

eerder u inschrijft, hoe groter de zekerheid dat uw 

kind geplaatst kan worden. 

 

Uiteraard zijn buurkinderen, neefjes, nichtjes, 

vriendjes en vriendinnetjes ook van harte welkom op 

De Waterhof! 

 

Een kennismakingsgesprek met rondleiding is weer 

mogelijk. Wij vinden het erg leuk als de ouders hun 

kind dan meenemen om de sfeer in onze school te 

ervaren. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden 

op de locatie van uw keuze met Wilma van der 

Leeden. 

 

Zegt het voort …. vrijblijvend kennismaken met het 

kleuteronderwijs op De Waterhof is mogelijk. Alle 

geïnteresseerde ouders zijn na de zomervakantie 

weer van harte welkom met hun peuters (vanaf 3 jaar) 

op woensdagochtend van 8.30 - 9.00 uur op onze 

locaties Angolastraat en Lepelaarstraat tijdens 'Kijk je 

rijk' om in onze kleutergroepen een kijkje te nemen 

en kennis te maken met de kleuterleerkrachten. Dit 

mag ook voordat een kennismakingsgesprek met 

rondleiding is afgesproken. Wij vragen hiervoor in te 

schrijven via administratie.waterhof@scodelft.nl. Er is 

per keer plaats voor maximaal 6 peuters met 1 ouder.  

Talentmodules 

Robotica Publieksprijs Meest inspirerende Video 

2022 

Dan nu tromgeroffel alstublieft... De Meest 

Inspirerende Video 2022 volgens de vier scholen die 

een stem hebben uitgebracht: .... Met 11 punten heeft 

De Waterhof in Delft Team Blobmonsters de meeste 

stemmen gekregen. Gefeliciteerd met de uitslag! 

 

Wetenschapscongres Junior 2022 

verslag van leerlingen: 

Hallo wij zijn Amelie, Nikki en Trishna. 

We moesten voor de werkstukken wedstrijd een 

werkstuk maken. 

We hadden fidget toys uitgekozen, omdat dat in de 

trend van kinderen was. 

We mochten naar Leiden voor de prijsuitreiking en dat 

vonden we super cool. Omdat we ook een les van 

een professor kregen en een wetenschapsquiz. 

Daarna waar we het meest op hadden gewacht was 

de prijsuitreiking. Er waren een aantal verschillende 

categorieën, en we hadden een prijs gewonnen in de 

categorie doorzettingsvermogen. We waren heel blij 

en we hadden het ook niet zien aankomen. 

 

Wat vonden wij om naar universiteit Leiden te gaan? 

 

Amelie: Ik vond het super leuk! We hadden ook hele 

interessante dingen geleerd. Het was ook heel 
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gezellig en het was ook heel cool om in hele grote 

klas te zitten waar leerlingen leren.  

 

Nikki: Ik vond het supergaaf en ik had het niet 

verwacht dat we een prijs hadden gewonnen het was 

ook super interessant de les van de professor en de 

Quiz, niet te geloven hoe cool dat we daar naartoe 

mochten. 

 

Trishna: ik vond het super leuk om naar Leiden te 

gaan. Ik had het nog nooit gedaan. En het was ook 

leuk om is in zo'n grote zaal te zitten. Je bent gewend 

om in een klas met groepjes te zitten en niet in een 

soort bioscoopzaal.  

 

Wat vonden wij van de prijs? 

 

Amelie: Ik vond het super leuk ik had het niet 

verwacht en we hadden echt kans van 1 op de 60. 

Want er waren heel veel kinderen die mee hadden 

gedaan. Daarom vond ik het ook heel cool. 

 

Nikki: het was super gaaf om een prijs te winnen en 

we mochten ook op de foto we stonden daar voor al 

die mensen het was gewoon super de super leuk 1 op 

de 100 was het dat je iets kon winnen. 

 

Trishna: ik vond het heel cool om een prijs te winnen. 

Er waren heel veel scholen, heel veel kinderen, heel 

veel groepjes. En als je dan daarvan een prijs hebt 

gewonnen is dan super cool. De kans was ook 

gewoon 1 op 10.  

 

Rapporten Talentmodules 

De leerlingen die dit schooljaar aan Talentmodule 3, 4 

en 5 hebben meegedaan, krijgen een beoordeling op 

hun tweede rapport. Er wordt gekeken naar hoe ze 

praktisch denken, analytisch denken en creatief 

denken. Verder zijn in de rapportmap ook 

doelenformulieren te vinden per talentmodule. Hierop 

ziet u welke doelen er vooraf gesteld worden en hoe 

de leerling dat doel heeft gehaald. Het kan zijn dat 

aangegeven staat dat een doel een ontwikkelpunt is, 

dan is ontwikkeling hierin nog een doel. Ook kan een 

leerling bovengemiddeld scoren, dan heeft de leerling 

boven verwachting laten zien een doel al in de vingers 

te hebben. Heeft de leerling meegedaan met de 

Kangoeroewedstrijd? Daarvan krijgt hij of zij geen 

doelenformulier. Dan heeft hij/zij al een certificaat 

daarvan ontvangen bij de prijsuitreiking. 

Verkeerslessen, 

ouders gezocht! 

 

 
 

Op ons bericht in de vorige nieuwsbrief hebben wij 

helaas nog geen aanmeldingen van verkeersouders 

ontvangen. Zonder hulp van verkeersouders, kunnen 

wij deze verkeerslessen helaas niet uitvoeren, 

daarom nogmaals deze oproep.  

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 volgend schooljaar willen helpen bij de uitvoering 

van de lessen en mogelijk in de toekomst de 

leerkrachten hierbij willen ondersteunen.  
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Volgend schooljaar staan deze lessen voor de 

Angolastraat gepland op: 

- 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. 

Facebook en website 

Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op 

onze website en onze Facebook te liken voor het 

laatste nieuws. 

 

 

www.cbsdewaterhof.nl 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022: 

 

Zomervakantie  8 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023: 

 

Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  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 

 

Studiedagen schooljaar 2022-2023: 

 

Dinsdag 4 oktober 2022 alle kinderen vrij 

 

Maandag 6 februari 2023 alle kinderen vrij 

 

Belangrijke data 

Maandag 4 juli Schoolreis (behalve 

groepen 8) 
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Woensdag 6 juli Kennismaking nieuwe 

groepen 

Woensdag 6 juli Eindfeest 

Vrijdag 8 juli Alle leerlingen vrij 

 

Schooljaar 2022-2023: 

 

Maandag 22 augustus Eerste schooldag 

Maandag 5 september t/m Kamp groep A8 

Donderdag 8 september 

Maandag 12 september Schoolfotograaf 

Lepelaarstraat 

Dinsdag 13 september Schoolfotograaf 

Angolastraat 

Maandag 5 december Sint Nicolaasviering – 

alle kinderen om 

12.00 uur vrij 

Donderdag 22 december Kerstviering 

Vrijdag 23 december  Gewone schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


