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Corona maatregelen 

Helaas hebben wij nog te maken met de corona 

maatregelen. Nog steeds gaan wij er allemaal zo 

goed en zo wijs mogelijk mee om. Wij zijn blij te 

merken dat ouders hierin met ons meedenken. 

 

Via deze weg willen wij graag complimenten 

overbrengen aan alle ouders en de leerkrachten 

m.b.t. het verloop van de startgesprekken. Door de 

corona maatregelen moesten deze startgesprekken 

iets anders georganiseerd worden dan dat wij gewend 

zijn, maar dit is uitstekend gegaan. Nogmaals dank 

voor uw medewerking hierin. 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het afstand van 

elkaar bewaren bij het schoolhek als u uw kind(eren) 

naar school brengt. Wij verzoeken u niet bij de 

opening van het hek te blijven staan, maar uw weg 

weer te vervolgen. 

 

Inmiddels hebben op onze beide locaties CO2 

metingen plaatsgevonden. De resultaten worden 

geanalyseerd. We houden u op de hoogte. 

 

In de afgelopen week zijn de Coronamaatregelen 

weer aangescherpt. Dat betekent voor ons, weer zo 

veel mogelijk on-line doen. Lesgeven gelukkig nog 

wel live, maar oudergesprekken zo veel mogelijk 

digitaal. Op die manier blijven we een soort binnen 

onze eigen bubbel en houden we de risico’s op 

besmetting zo laag mogelijk. We hopen op uw begrip. 

 

 

Nieuws uit het team 

Wij zijn blij u te kunnen melden dat ons team is 

uitgebreid met 2 gedragsspecialisten.  

 

Ann en Lizanne hebben hun Master gedrag behaald 

en zullen op 6 oktober hun diploma in ontvangst 

nemen (al dat door gaat i.v.m. de aangescherpte 

Coronamaatregelen). Wij zijn ervan overtuigd dat hun 

inzet van toegevoegde waarde is voor onze school. 

 

Binnen het team nemen de verkoudheidsklachten en 

daarmee ook de Corona testen toe. Dit leidt tot 

afwezigheid van leerkrachten. Tot nu toe is het nog 

gelukt om vervanging te regelen, maar wij kunnen 

helaas niet garanderen dat dat blijft lukken. Houd er 

daarom rekening mee dat het kan gebeuren dat wij 

groepen naar huis moeten sturen. De GMR heeft 

ingestemd met het volgende: 

Als er groepen naar huis gestuurd moeten worden, 

omdat er onvoldoende collega’s beschikbaar zijn, dan 

geldt er voor de groepen 1 t/m 3 voorrang om op 

school te blijven. Dit omdat het thuisonderwijs voor 

deze groep het lastigst is te realiseren. Dit kan 

inhouden dat een leerkracht uit een hogere groep 

gaat invallen in groep 1, 2 of 3 gaat invallen en de 

klas van de leerkracht uit de midden- of bovenbouw 

naar huis gestuurd wordt.  

 

Wij doen uiteraard ons uiterste best dit zoveel 

mogelijk te beperken. 
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Kamp groep A8 2020 

Anne en Emme hebben het volgende verslag met 

foto’s verzorgd: 

 

Maandagochtend vertrokken wij naar de Blauwe 

schuur, toen we waren aangekomen in het kamphuis 

zetten we de spullen neer en vertrokken naar een 

meer. 
We gingen lekker zwemmen in het meer en gingen 

een potje voetballen, na het voetballen gingen we 

terug naar het kamphuis. In de avond gingen we naar 

een bos en deden we een dropping, dat was heel 

spannend. 
Die volgende ochtend moesten we de bobslee doen, 

in het natte gras zitten en veel bewegen. In de middag 

gingen we katapulten bouwen en een vlot bouwen en 

kanoën. In de avond deden we een voetbalpartijtje. 
De volgende dag deden we stratego en daarna 

gingen we naar een stadje toe, in die avond deden we 

een dierengeluidenspel.  
Na die avond in de ochtend moesten we onze spullen 

inpakken, daarna ontbeten we  en gingen we nog een 

spel doen, in het bos deden we verfpaintball. Na het 

spel gingen we op de fiets naar het zwembad. Na het 

zwemmen gingen we met de bus weer naar huis.  
 
Iedereen was heel moe. Het was een super gezellig 
kamp!! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ouderraad 

Bent u ouder van een kind op locatie Lepelaarstraat? 

Vindt u het leuk om in een gezellige groep ouders 

mee te denken over de vele dingen die op school 

spelen?  

Helpt u graag met het organiseren van feestelijkheden 

op school?  

Wilt u uw stem laten horen namens de ouders en 

kinderen op school?  

En wilt u hier wat tijd voor vrij maken? 

Meld u dan aan via het emailadres van de OR de 

Waterhof! 

 

Ook als u geen deel wilt uitmaken van de OR, kunnen 

wij alle hulp gebruiken bij de diverse activiteiten. 

Binnenkort ontvangt u een activiteitenlijst waarop u 

zich kunt aanmelden. 

 

Contact OR 

Het emailadres van de ouderraad is: 

or.waterhof@scodelft.nl. 

MR 

Contact MR 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 

mr.waterhof@scodelft.nl of één van de leden 

aanspreken. Voor de Angolastraat zijn dat Laura vd 

Mark en Sebastiaan Spierenburg, voor de 

Lepelaarstraat Joost Slingerland en Marise 

Hamerslag. 

mailto:or.waterhof@scodelft.nl
mailto:mr.waterhof@scodelft.nl
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Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf heeft onze beide locaties bezocht, 

er zijn leuke en mooie foto’s gemaakt. Binnenkort 

ontvangt u een code om de foto’s van uw eigen 

kind(eren) online te bestellen. 

Zonder 
overblijfkrachten geen 
overblijfmogelijkheid 

Voor onze locatie Lepelaarstraat is het overblijfteam 

op zoek naar extra overblijfouders. Het gaat 

voornamelijk om de dinsdag en/of donderdag van 

11.55 uur – 13.15 uur. 

 

Als overblijfkracht ontvangt u een vergoeding van € 

11,00 per keer dat u overblijft en hoeft u bovendien 

niet te betalen voor de keren dat uw kind(eren) 

overblijven op de dag dat u overblijfkracht bent.  

 

Ook als u incidenteel beschikbaar bent om in te 

vallen, komen wij graag met u in contact. Want ook bij 

dit team hebben we te maken met 

verkoudheidsklachten, testen e.d.  

 

Mocht u interesse of nog vragen hebben, kunt u 

contact opnemen via: overblijf.waterhof@scodelft.nl. 

Inleveren Delftpas 

 

Bent u Delftpashouder (of Rotterdampashouder) en 

heeft uw kind een gratis pas, dan stort de gemeente 

Delft een tegemoetkoming in de schoolkosten op de 

pas van uw kind. Met het tegoed kunnen in de winkels 

school- en sportspullen gekocht worden en/of aan 

school kan (een gedeelte van) de ouderbijdrage 

betaald worden.  

Het tegoed dat u ontvangt is: 

 Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 50 

De tegemoetkoming in de ouderbijdrage op scholen is 
maximaal:  

 Voor de basisschool: € 50 

Het tegoed wordt binnen 5 werkdagen na aanvraag 

op de pas gestort. 

Als u deze tegemoetkoming wilt gebruiken voor het 

betalen van de ouderbijdrage, dient u een kopie van 

de voor- en achterzijde van de Delftpas (of 

Rotterdampas) van uw kind op school in te leveren 

uiterlijk vóór 1 februari a.s. Alleen dan wordt uw 

ouderbijdrage rechtstreeks door de gemeente aan 

school betaald. 

Website 

Heeft u onze nieuwe website al bezocht? Wij doen 

ons uiterste best de site actueel te houden en nodigen 

u uit geregeld een kijkje te nemen op onze website. 

 

https://www.cbsdewaterhof.nl/ 

 

Wist u dat het verlofaanvraagformulier en de 

aanmeldingsformulieren voor overblijven op onze site 

te downloaden zijn? 

 

 

 

 

mailto:overblijf.waterhof@scodelft.nl
https://www.cbsdewaterhof.nl/
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Alternatief informatie 
avond 6 oktober 

Dit jaar kan de geplande informatie avond op dinsdag 

6 oktober vanwege de corona maatregelen helaas 

niet doorgaan. 

 

De leerkrachten van De Waterhof willen u wel graag 

betrekken bij de ontwikkeling van de school, onze 

visie en de onderwerpen die dit jaar in de groepen 

behandeld worden. 

 

Daarom willen we video’s gaan maken waarbij wij u 

gaan informeren. U krijgt een uitnodiging om een 

online enquête in te vullen waarbij wij peilen waar uw 

informatiebehoefte ligt. Het zou fijn zijn als u 5 

minuten van uw tijd hierin wilt steken, zodat wij een 

goed beeld krijgen van uw wensen en verwachtingen. 
Bij voorbaat onze dank.  

Huiswerkklas 

Voor de zomervakantie hebben wij de interesse voor 

een huiswerkklas geïnventariseerd. Op basis van 

deze inventarisatie hebben wij een subsidieaanvraag 

hiervoor gedaan. Wij wachten in spanning op de 

toekenning van de subsidie (uiterlijk 16 oktober 2020). 

Als alles verloopt zoals we hopen, gaat de 

huiswerkklas direct na toekenning van de subsidie 

starten op beide locaties. Zodra we het definitief 

weten, zullen wij de betreffende ouders en kinderen 

informeren.  

EU schoolfruit 

Goed nieuws! Onze beide locaties zijn weer 

uitgekozen om mee te mogen doen aan het EU 

schoolfruit programma. Van november tot april zal er 

weer fruit voor alle leerlingen op onze school bezorgd 

worden. Op welke dagen dit gaat gebeuren, wordt ons 

nog medegedeeld. Wij houden u op de hoogte. 

 

 

Kijk je rijk 

Met ingang van woensdag 16 september hebben we 

de “Kijk je rijk” weer opgestart voor geïnteresseerde 

ouders en hun peuter. Vooralsnog doen we dat alleen 

op de Angolastraat. We ontvangen per keer maximaal 

6 peuters (3 per kleuterlokaal) met 1 ouder erbij. Dit 

kan alleen op inschrijving, de geïnteresseerde ouders 

kunnen hiervoor inschrijven via: 

j.kartopawiro@scodelft.nl. De ouders worden op een 

stoel in het lokaal geplaatst op 1,5 meter van elkaar 

en de leerkracht, zij blijven op die stoel zitten. Wij 

stellen het op prijs als u geïnteresseerde ouders in uw 

omgeving hierop wilt wijzen. Dit is onder voorbehoud 

van de corona maatregelen. 

Eco schools nieuws 

De nieuwe leden van de leerlingenraad zijn bekend. 

Voor onze locatie Angolastraat is Benyamin gekozen 

en voor onze locatie Lepelaarstraat verwelkomen wij 

Hanna en Liam in de leerlingenraad. De eerste 

vergaderingen van dit schooljaar hebben wij inmiddels 

gehad. 

 

De eco scans zijn afgerond. De leerlingen gaan nu 

adviezen ter verbetering van bepaalde onderdelen 

schrijven aan de directeur. 
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Wij houden u op de hoogte. 

Plusklas nieuws 

Talentmodules 

 

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met de 

Talentmodules. Een nieuw jasje voor de plusklas. De 

eerste module duurt tot aan de herfstvakantie. De 

lessen zijn elke week en steeds op dezelfde tijd. Elke 

module doen weer andere leerlingen mee. 

 

Een groepje leerlingen uit groep 4 is begonnen aan 

het Project Hoe overleven planten? en zij doen onder 

andere onderzoek naar de beste plek voor kleurige 

beplanting op het schoolplein. Waar valt voldoende 

regen? is er voldoende zon? Hiervoor maken zij 

bijvoorbeeld een regenmeter. 

 

Leerlingen uit groep 5 en 6 hebben hun tanden gezet 

in het project Ontdek de ruimte! Zij hebben zelf een 

zon gemaakt, onderzoeken een aantal planeten op de 

chromebooks en zij kiezen zelf een onderzoek uit met 

een groepje, die ze in de komende weken gaan 

uitvoeren. 

 

 
 

Ook leerlingen uit groep 7 en 8 doen een project, 

namelijk Lang zullen we leven! Dit gaat over 

veroudering. De leerlingen leren het een en ander 

over wat er allemaal komt kijken bij veroudering en 

stellen daarnaast zelf een onderzoeksvraag en 

hypothese op. Hierna gaan ze een onderzoek 

uitvoeren en wordt dit afgerond met een presentatie. 

 

Al deze projecten zijn ontworpen door het 

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland. 

 

De kleuters werken over Breinologie. Hoe werkt je 

brein? Waar zit dat dan in je lijf? Hoe kun je je brein 

trainen? Allerlei vragen die beantwoordt gaan worden 

in de komende weken. Zij zijn straks breinexperts!  

Activiteiten DOK i.v.m. 
kinderboekenweek 

 

 

Onderbouw 

 

Voorlezen: De steen en de tijd 

Kom luisteren naar het verhaal over 'De steen en de 

tijd' van Rian Visser. De steen maakt een reis die wel 

eeuwen duurt. Wat beleeft de steen allemaal tijdens 

deze reis? En... hoe gaat het verder met de steen? 

Kijk bij de Agenda op de website om je in te schrijven: 

https://www.dok.info/jeugd/kinderboekenweek.html 

 

Midden- en bovenbouw 

 

Speurtocht 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dok.info%2Fjeugd%2Fkinderboekenweek.html&data=02%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7C4806a1a2022644a8794008d866036393%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C1%7C637371512062960473&sdata=8UQapmmeGk95yCypu3bv4DpzO9L%2BmCxbMfCTKHOMcKc%3D&reserved=0
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Hadden de Grieken al raketten? Govert Schilling 

vroeg zich dat af en schreef er een boek over. Kom 

de stickerspeurtocht doen bij DOK Voorhof of OPEN 

en ontdek nog veel meer over technische snufjes van 

lang geleden. 

Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven. 

 

'A is van os' 

Kom luisteren naar het verhaal van 'A is van os'.  In 

dit boek wordt uitgelegd hoe onze 26 letters zijn 

ontstaan. Natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag met 

letters en woorden. 

Kijk bij de Agenda op de website om je in te schrijven: 

https://www.dok.info/jeugd/kinderboekenweek.html 

 

Podcasts 

Benieuwd naar verhalen over de geschiedenis van 

Delft? 

Luister dan naar onze podcasts. Deze staan online 

tijdens de Kinderboekenweek. 

https://www.dok.info/jeugd/kinderboekenweek.html 

 

Mooi kado 

Van een tante van Nikki, Lara en Tyler ontvingen wij 

zelfgemaakte popjes met klederdracht uit 

verschillende landen. Deze prachtige collectie heeft 

een mooie plek gekregen in onze school. Hartelijk 

bedankt! 

 

 

Belangrijke data 

Dinsdag 6 oktober: vorig schooljaar heeft Elmar 

Leistra het winnende ontwerp voor de Social Sofa 

ingebracht. Het bankje wordt op 6 oktober onthuld in 

Dashof. Lizanne gaat met de huidige groep 7/8 deze 

onthulling bezoeken. Ook is Elmar hierbij uitgenodigd. 

Dinsdag 6 oktober: de informatie avond is 

geannuleerd. Zie voor nadere informatie elders in 

deze nieuwsbrief. 

Roostervrije dagen schooljaar 2020-2021: 

Donderdag 19 november 2020 

Vrijdag 5 februari 2021 

Maandag 8 februari 2021 

Maandag 1 maart 2021 

Woensdag 12 mei 2021 

Studiedagen schooljaar 2020-2021: 

Maandag 12 oktober 2020 

Maandag 26 oktober 2020 

Dinsdag 6 april 2021 

De digitale jaarkalender is te vinden op onze website 

onder het kopje Praktische info. 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021: 

 

Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie  21 december 2020 t/m  

1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag + Pasen 2 t/m 5 april 2021 

Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 

Pinksteren  24 mei 2021 

Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021 
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