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Welkom terug! 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er 

alweer bijna op. Wat is het fijn jullie allemaal weer te 

zien! 

 

Helaas hebben we nog rekening te houden met de 

corona maatregelen, net als voor de vakantie. 

Hierover bent u per email geïnformeerd. 

Nieuws uit het team 

Eline van de locatie Lepelaarstraat is op 31 augustus 

jl. bevallen van een prachtige zoon Kai. Wij wensen 

haar en haar gezin veel geluk met elkaar! 

 

 

Met ingang van dit schooljaar verwelkomen wij 2 

nieuwe collega’s; Rosalie vervangt op donderdag 

Leonie in groep 5/6 van de Lepelaarstraat, daarnaast 

biedt zij extra ondersteuning aan enkele leerlingen.  

 

Jennika is aangesteld als onderwijsassistent bij de 

kleuters van de Angolastraat. 

 

Ouderraad 

Vanuit het team is Colinda toegetreden tot de 

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. 
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MR 

Na het afscheid van Anneke ontstond er een vacature 

in de personeelsgeleding van de MR. Hanneke gaat 

deze plek opvullen met ingang van dit schooljaar.  

 

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. 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf bezoekt onze school dit schooljaar 

in september. 

 

 

 
Op maandag 21 september a.s. zijn de leerlingen van 

onze locatie Angolastraat aan de beurt en op vrijdag 

25 september a.s. de leerlingen van onze locatie 

Lepelaarstraat.  

 

Vanwege de huidige corona maatregelen is het dit 

jaar helaas niet mogelijk om broertjes/zusjes foto’s te 

maken met broertjes en/of zusjes van buiten onze 

school. 

Overblijfkracht(en) 
Lepelaarstraat gezocht 

Voor onze locatie Lepelaarstraat is het overblijfteam 

op zoek naar een extra overblijfouder. Het gaat om de 

dinsdag en/of donderdag va 11.55 – 13.15 uur. 

 

Als overblijfkracht ontvangt u een vergoeding 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.  

 

Mocht u interesse of nog vragen hebben, kunt u 

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

 

Online typecursus 

In samenwerking met een landelijk werkend type-

instituut (The House of Typing), bieden wij een online 

typecursus aan.  

 

Deze week heeft u hierover informatie ontvangen per 

email. 

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. 

 

U kunt terecht op: 

 

https://www.cbsdewaterhof.nl/ 
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Startgesprekken met 
ouders 

In de jaarkalender staan de startgesprekken gepland 

op maandag 14 september en woensdag 16 

september a.s. In verband met het houden van 

voldoende afstand heeft een aantal collega’s 

meerdere dagen in die week gepland. Via Parro bent 

u hiervoor uitgenodigd en kunt u zich aanmelden. We 

voeren deze gesprekken op 1,5 meter afstand. 

 

Mocht u dit gesprek liever telefonisch of online 

voeren, wilt u dat dan aan de leerkracht doorgeven 

per email? 

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. Als alles verloopt zoals 

we hopen, gaat de huiswerkklas op 1 oktober a.s. 

starten op beide locaties. Zodra we het definitief 

weten, zullen wij de betreffende ouders en kinderen 

informeren.  

EU schoolfruit 

Wij hebben de inschrijving voor EU schoolfruit en 

groente programma voor dit schooljaar weer 

verzonden. Op 21 september horen wij of onze school 

hieraan mee gaat doen, nu maar hopen dat wij goed 

nieuws ontvangen. Wij houden u op de hoogte. 

 

 

Inloggen Ouderportaal 
en Parro 

Sinds 6 augustus jl. kunnen ouders met 1 account 

inloggen bij Parro en het Ouderportaal. Als u Parro 

opent, wordt er gevraagd eenmaal opnieuw in te 

loggen. Als u klikt op “opnieuw inloggen” gaat u naar 

de inlogpagina. Daar vult u uw emailadres of 

gebruikersnaam met uw wachtwoord van het 

Ouderportaal in. Nu heeft u met deze gegevens één 

account waarmee u toegang heeft tot Parro en het 

Ouderportaal. Mocht dit niet lukken, wilt u dit dan aan 

ons doorgeven? 

 

Als u toegang heeft gekregen tot het systeem, willen 

wij u vragen uw gegevens te controleren en eventuele 

wijzigingen in te voeren of aan ons door te geven. 

 

Eco schools nieuws 

Wij zijn deze periode op zoek naar nieuwe leden voor 

de leerlingenraad om deel te nemen in het Eco 

schools team. 

 

Wij houden u op de hoogte. 

Extra aanbod voor 
(meer) begaafde 
kinderen 

In nieuwsbrief 6 van vorig schooljaar heeft u kunnen 

lezen over de veranderingen in de Plusklas. We 

spreken nu over Talentmodules, waarbij per module 

wordt bekeken welke kinderen kunnen deelnemen.  

 

Ook in de groepen 5 tot en met 8 willen we vanaf dit 

schooljaar meer verrijking bieden. Door te 

“compacten” krijgen de kinderen in de groep meer tijd 

beschikbaar om werk te doen dat hen uitdaagt. Het 
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verrijkingsaanbod wordt door Ilja Kromkamp 

(leerkracht Talentmodules) van vakantie tot vakantie 

gepland in overleg met de leerling. Ook zal Ilja 1x per 

2 of 3 weken met deze leerlingen het verrijkingswerk 

bespreken en evalueren.  

 

De leerkracht treedt op als coach. Iedere leerling die 

meedoet met het verrijkingsprogramma heeft 

wekelijks een vast moment heeft om het extra werk te 

kunnen bespreken met de leerkracht.  

Belangrijke data 

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 

 

 


