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In de krant 

De Tanthof Ondernemersvereniging is druk bezig om 

de Dashof op te fleuren. Sinds begin oktober staan er 

bijzondere bankjes bij winkelcentrum de Dashof. De 

twee bankjes, ook wel ‘Social Sofa’s’ genoemd, zijn 

ontworpen door kinderen van basisscholen de 

Waterhof en de Bonte Pael. 

  

Onder de basisscholen in Tanthof werd een 

ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de bankjes. De 

winnende ontwerpen zijn van kinderen van de 

Waterhof en de Bonte Pael. Deze ontwerpen zijn 

vervolgens zo goed mogelijk in het groot nagemaakt. 

Er werd op school zelfs een les aan geweid. De 

kinderen van de Bonte Pael bedachten toen dat het 

een ‘kletsbank’ moest worden. Daarom staat er ‘hallo’ 

op in verschillende talen en ‘Even kletsen?'. De 

kinderen van de Waterhof bedachten de muziekbank 

om het winkelcentrum op te fleuren, want muziek 

vrolijkt mensen vaak op. De muziekbank blijft in de 

Dashof, maar de kletsbank verhuist in de toekomst 

waarschijnlijk naar de ondernemers aan de Bikolaan. 

  

De bankjes werden onthuld door de kinderen zelf, 

samen met het bestuur van de Tanthof 

Ondernemersvereniging. “Volgens de eigenaresse 

van Florali Creations, de bloemenwinkel, zijn de 

bankjes meteen goed gebruikt dat weekend en 

werden ze zeer positief ontvangen bij het winkelend 

publiek! Bij Jumbo Buitenhof staat een soortgelijk 

bankje, waar ouderen vaak even gaan zitten om te 

kletsen. Dat willen we met deze social sofa’s ook 

creëren.” 

 

Onze inmiddels oud-leerling Elmar heeft het winnende 

ontwerp gemaakt namens de Waterhof. Een mooi 

resultaat Elmar! 

 

De plaatselijke krant “In de buurt Delft” heeft hier een 

artikel over geschreven: 

  
https://indebuurt.nl/delft/nieuws/leuk-zeg-
basisschoolkinderen-uit-tanthof-ontwierpen-deze-
social-sofas-om-de-dashof-op-te-
fleuren~109801/?utm_source=facebook&utm_mediu
m=facebooktijdlijnpost&fbclid=IwAR1Ay5lag2ll6wdbK
yDg8p17J0Sd5vdOmqXHG0w0zFY42NM06GFB3jXiT5k 
 

Nieuws uit het team 

Wij hebben ons team kunnen uitbreiden! Op onze 

locatie Angolastraat is Lisa Ruis aangesteld als 

onderwijs assistente. Zij zal daar tot het einde van dit 

schooljaar vooral de kleuters en de kinderen met een 

taalachterstand begeleiden.  

Mizgin Elis zal op onze locatie Lepelaarstraat tot aan 

de kerstvakantie zich inzetten voor het begeleiden 

van de kleutergroep. Beiden kennen wij als stagiaire, 

het zijn dus zeker bekende gezichten voor de 

leerlingen.  
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Informatie nieuwbouw 
De Waterhof 

We hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan onze 

nieuwe school De Waterhof. We zijn er trots op dat de 

gekozen leerlijn natuur en technologie, de leerlijn 

lerend bewegen / bewegend leren en de leerlijn ik, jij, 

wij steeds meer zichtbaar wordt in de groepen. Nu 

willen we natuurlijk graag nog een nieuw gebouw 

waarin we ons onderwijs nog beter kunnen realiseren 

dan nu. We hebben u eerder al geïnformeerd dat we 

hierover gesprekken voeren met de Gemeente Delft 

en met de andere schoolbesturen in de wijk. We 

willen voor het nieuwe gebouw graag samenwerken 

met de andere scholen omdat we dan samen meer 

voor de leerlingen kunnen realiseren. De Gemeente 

Delft heeft een aantal onderzoeken uit laten voeren. 

Vandaag is er een persbericht van de Gemeente Delft 

verschenen over de voortgang. Daarin staat onder 

meer dat vervolgonderzoek nodig is en dat er nog 

geen definitieve keuze is gemaakt. Het college gaat 

samen met de scholen, de kinderboerderij en de 

kindertuinen onderzoeken of een gezamenlijke 

campus met een groen karakter mogelijk is op de 

locatie van de kinderboerderij. We vinden het 

belangrijk dat u niet alleen via de media iets hoort, 

maar via deze nieuwsbrief ook vanuit de school zelf. 

Binnenkort is er een afspraak tussen schoolbestuur 

en medezeggenschap; dan gaan we met elkaar in 

gesprek over de ontwikkelingen op school en op wat 

er speelt rond het nieuwe gebouw. 

 

Ouder enquête 

Wij hebben maar liefst 124 reacties ontvangen op 

onze ouder enquête. Hiervoor zijn wij u dankbaar. Wij 

hebben de uitslag van de enquête besproken en gaan 

nu aan de slag met het vormgeven hoe wij de 

onderwerpen het beste kunnen bespreken met u.  

 

De meest gekozen antwoorden zijn: 

• Wat gebeurt er in de groep van mijn 

kind(eren) 62,9%  

• Zien! 40,3%  

• Delta de Draak 39,5% 

• Cito eindtoets 35,5%  

• Opvoedkundige zaken 34,7%  

U hoort van ons zodra wij meer weten.  

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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Plusklasnieuws 

Beste ouders van de Waterhof, 

 

Wij zijn Adi, Bent, Britt en Huib (Lepelaarstraat) van 

de talentmodule. 

Wij hebben een onderzoek gedaan naar veroudering. 

De onderzoeksvraag van ons is ‘Wat is de 

gemiddelde leeftijd van de opa’s en oma’s van groep 

4 t/m 8’. We hebben de kinderen een briefje gegeven 

waarop ze moesten schrijven hoe oud hun opa’s en 

oma’s waren en hoeveel ze hebben. Er deden 64 

oma’s en 57 opa’s mee. De gemiddelde leeftijd van 

de oma’s was 73 jaar oud. Die van de opa’s ook.  

 

Talentmodules  

De eerste module is op beide locaties bijna of 

helemaal afgesloten. De kleuters leerden over het 

brein, bijvoorbeeld dat als je iets nieuws leert en goed 

oefent, dat de verbindingen in je hersenen eerst nog 

dun zijn, maar bij regelmatig oefenen steeds steviger 

en dikker worden. De leerlingen van groep 4 weten nu 

goed hoe planten overleven, hebben de hoeveelheid 

regen en wind gemeten en hebben onderzoek gedaan 

naar de beste plek op het schoolplein voor kleurige 

begroeiing. De leerlingen van groep 5 en 6 weten nu 

meer over de ruimte, verschillen tussen planeten, 

maar hebben vooral onderzoek gedaan naar het 

leven en wonen op Mars. In de groep van de 

leerlingen van groep 7 werd gewerkt over 

Veroudering. Zo leerden zij onder andere over 

bevolkingsopbouw en wat de scheve man-vrouw 

verhouding onder ouderen is. Zij deden ook 

onderzoek naar de opa’s en oma’s op onze school. 

De resultaten hiervan kunt u teruglezen in hun eigen 

verhaal in deze of in de volgende nieuwsbrief. 

 

Talentmodule 2 gaat deze weken van start. De 

kleuters werken over het Project Tangramkat 

Bij het boek Tangramkat ontdekken de leerlingen 

vormen in tangram. Zij gaan ook op zoek naar vormen 

in hun eigen omgeving en ook in kunst.  

 

Deze module gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 

meedoen aan de werkstukkenwedstrijd van het 

Wetenschapsknooppunt Zuid Holland. De leerlingen 

gaan volgens de onderzoek cyclus een 

onderzoekswerkstuk maken waarbij een zelfgekozen 

onderwerp wordt onderzocht. De werkstukken worden 

ingestuurd naar het Wetenschapsknooppunt en 

worden daar beoordeeld. Sommige werkstukken 

worden genomineerd en komen dus in aanmerking 

voor een prijs. 

 

 
 

Groep 4 meet of er veel wind staat met zelfgemaakte 

windmeters 

 

Film De Waterhof 
beweegt! 

Het Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft in 

samenwerking met de KVLO (Koninklijke vereniging 

voor lichamelijke opvoeding) een promotiefilmpje 

gemaakt over al het bewegen in en rond de Waterhof.  

 

Dit filmpje dient ter inspiratie voor vakdocenten 

bewegingsonderwijs en groepsleerkrachten die meer 

willen met bewegen in en rond de school. Ook wordt 

het filmpje ingezet bij de scholing van gezonde school 

coördinatoren. De Waterhof is een gezonde school op 
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het gebied van bewegen en sport. In het filmpje is 

duidelijk te zien hoe we vanuit de visie het leren 

bewegen en bewegend leren met het team 

vormgeven.  

 

Hierbij de link naar het filmpje dat ook op onze 

website geplaatst is: https://f.io/APZE6C4d 

  

EU Schoolfruit 

Met ingang van volgende week start voor ons het EU 

schoolfruitprogramma. Iedere woensdag, donderdag 

en vrijdag krijgen alle leerlingen fruit of groente 

aangeboden in de klas. Ook zijn er lessen over fruit, 

groente en gezonde voeding. 

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 

verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is 

niet alleen gezond, maar ook leuk! 

 

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om 

de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te 

halen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een 

initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt 

Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 

ondersteund door het Voedingscentrum. 

 

De groente- en fruitverstrekkingen worden 

gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de 

school en de ouders géén kosten verbonden aan het 

programma. U kunt hierover meer lezen op: 

www.euschoolfruit.nl. 

Huiswerkklas 

De huiswerkklas is begonnen! 

 

Op beide locaties is een start gemaakt met de 

huiswerkklas. De eerste donderdag (29 oktober) zijn 

de kinderen begonnen met voorstellen en een 

kennismakingsspel. Daarna hebben ze uitleg 

gekregen hoe er gewerkt gaat worden in de 

huiswerkklas. Op beide locaties zijn er groepjes 

rekenen en groepjes taal. De leerlingen hebben zelf 

nagedacht over hun doelen. Doelen zijn geformuleerd 

en besproken. Om een indruk te krijgen hoe er in een 

groepje gewerkt wordt, volgt hier een kort verslag van 

één van de begeleiders van een taalgroepje van 

afgelopen donderdag: 

 

We zijn begonnen met de woorden van Weerwoord. 

Iedereen was heel enthousiast en wilde graag de 

woorden lezen, zelf zinnen met de woorden maken 

etc. Dit was heel erg leuk, maar nam ook wel veel tijd 

in beslag. 

Daarna zijn we de tekst gaan lezen. We hebben om 

de beurt een stukje gelezen. De kinderen hielpen 

elkaar wanneer iemand een woord niet wist. Dat was 

heel fijn om te zien. 

We hebben samen besproken wat verwijswoorden 

zijn en we hebben samen verwijswoorden gezocht in 

de tekst (alleen was nog te lastig). Het verwijswoord 

moest benoemd worden en daarnaast het woord 

waarnaar verwezen wordt. Trucje aangeboden om te 

controleren of je het goed hebt gedaan: vervang het 

verwijswoord door het woord waarnaar verwezen 

wordt en kijk of de zin klopt.  

Daarna zijn we begonnen met de sleutelvragen. De 

eerste zin hebben we samen gedaan en vervolgens 

gingen ze zelfstandig aan het werk. Aan de hand van 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ff.io%2FAPZE6C4d&data=04%7C01%7Cp.raaphorst%40scodelft.nl%7Cf5815348081b410c1eeb08d87f023c28%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C0%7C637398994865659318%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KGSHTROAKpcqbJhIcaWPKn39j1V7IzO8rdfvCc72WWM%3D&reserved=0
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kleurtjes moesten ze het antwoord zoeken in de tekst. 

Dus vooral niet zelf 'verzinnen' wat het antwoord moet 

zijn, maar echt uit de tekst halen. Ik liep rond om te 

kijken of het lukte.  

De les afgesloten met galgje. Iedereen wilde graag 

een woord verzinnen en deed enthousiast mee.  

Eco schools nieuws 

 
 

De leerlingenraden van beide locaties hebben de 10 

scans over allerlei onderwerpen afgerond en aan de 

hand daarvan adviezen geschreven aan juf Wilma. 

Binnenkort zullen zij deze adviezen met haar 

bespreken. 

 

Wij houden u op de hoogte. 

Inloop ouders 
geannuleerd 

Op 16, 17 en 18 november stond de inloop voor 

ouders na schooltijd gepland. Vanwege de corona 

beperkingen kan dit helaas niet doorgaan.  

 

De leerkrachten zullen u zelf uitnodigen voor een 

alternatief voor deze inloop. 

 

Belangrijke data 

Maandag 16 november, dinsdag 17 november en 

woensdag 18 november: inloop ouders na schooltijd 

geannuleerd. 

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 

Studiedag schooljaar 2020-2021: 

Dinsdag 6 april 2021 

De digitale jaarkalender is te vinden op onze website 

onder het kopje Praktische info. 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021: 

 

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 

 

 


