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De lente is in aantocht 

De voorjaarsvakantie is alweer voorbij, we hopen dat 

iedereen een fijne week heeft gehad. 

 

Onze filmmiddag was heel erg geslaagd. De 

opbrengst die naar Giro 555 gaat voor Turkije en 

Syrië is: € 675,00. Allemaal hartelijk dank voor jullie 

donaties! 

Nieuws uit het team 

Christa is helaas nog ziek, tot het einde van de 

maand mag zij nog niet aan het werk. Wij wensen 

haar nogmaals veel beterschap.  

Wij zijn heel blij dat Nicoline invalt. Bedankt Nicoline! 

 

En na de voorjaarsvakantie is Marise goed van start 

gegaan in groep L5-6 op donderdag en vrijdag. 

 

 

 

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, 

Marcel Schop, Diana de Haan, Laura Quist, 

Jacqueline Prins en Manuela Venghaus, voor de 

Lepelaarstraat zijn dat Harry Sommerdijk en Joost 

van Baarle. 

 

Namens het team zijn Christa van Beekum en 

Janneke Kristel contactpersoon. 
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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, 

Leonie Pasman en Inge Hoving namens het team. 

 

Namens de Waterhof is Aljen Uitbeijerse 

vertegenwoordigd als oudergeleding in de GMR. 

Vanuit het team is Lizanne Verbeek lid van de GMR. 

Controle gegevens 

Bij de inschrijving van uw kind heeft u uw gegevens 

op het inschrijfformulier vermeld. Deze gegevens zijn 

toen ingevoerd in ons leerlingenadministratie 

systeem. Via het ouderportaal kunt u uw eigen 

gegevens inzien. Wij verzoeken u te controleren of 

deze nog juist zijn. Mocht dit niet het geval zijn, wilt u 

deze dan aanpassen.  

 

Tevens het verzoek om ook uw privacy voorkeuren 

van uw kind in Parro te controleren en waar nodig aan 

te passen, dan houden wij dit alles actueel. 

 

Alvast hartelijk dank. 

 

De Grote Rekendag 

 

 
 

 

De Grote Rekendag op woensdag 29 maart a.s. is 

een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het 

teken staat van rekenen.  

 

Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is 

dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe 

leuk rekenen kan zijn. Meer dan duizend basisscholen 

uit Nederland en Vlaanderen doen mee en ook wij 

doen doen dit jaar weer mee. 

 

Het onderwerp is "de afvalparade". Uiteraard kunnen 

wij nog niet alles verklappen. Er zal geleerd worden 

over het recyclen van materialen, maar er worden ook 

nieuwe dingen gemaakt van afval. 

 

Enquêtes 

Vanaf donderdag 9 februari jl. worden in de groepen 6 

t/m 8 de leerlingtevredenheidsenquête afgenomen. 

En vanaf volgende week ontvangt u de twee jaarlijkse 

oudertevredenheidsenquête.  

 

We stellen het op prijs als u even de tijd wilt nemen 

om deze in te vullen. Niet alleen als u verbeterpunten 

heeft, ook graag als u complimenten wilt uitdelen. 
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De zoektocht naar een 
nieuwe directeur 

Inmiddels bent u per mail reeds op de hoogte gesteld 

van de nieuwe directeur per volgend schooljaar, Nora 

Bolderheij. Binnenkort zal zij zich aan u voorstellen.  

Vooraankondiging 

Survival run bij TU 

Delft 

Op 20 mei vindt er op het universiteitsterrein weer de 

SurvivalStrijd plaats! Dat is een survivalrun, 

georganiseerd door studentenvereniging Slopend. 

 

Nu gaan zij dit jaar ook een versie organiseren voor 

basisschool scholieren van groep 5 t/m 8, zodat ook 

zij lekker in de hindernissen kunnen klimmen! De 

schoolversie van de SurvivalStrijd vindt plaats op 

woensdag 17 mei a.s. Er doen verschillende scholen 

mee. Dat is jouw kans om met je vrienden en een 

avontuurlijke ouder het parcours af te leggen. 

 

Bij een survivalrun ga je hardlopen over een parcours, 

waarbij je steeds obstakels tegenkomt. Hier moet je 

dan over- of doorheen klimmen en klauteren. Bij de 

sport horen ook andere buitenactiviteiten, bijvoorbeeld 

boogschieten! (zonder scherpe punten hoor, voor de 

geruststelling van de ouders). 

 

We hopen dat jullie een beetje enthousiast zijn 

geworden, wij zijn dat ieder geval wel! We hopen jullie 

allemaal te zien op 17 mei! 

 

Om misverstanden te voorkomen, meedoen is op 

eigen risico. Er is vanuit de TU Delft en vanuit school 

geen verzekering voor de kinderen afgesloten. 

 

Wel is het mogelijk dat ouders mee kunnen 

doen/lopen met de scholierenrun. Hier gaat het dan 

om maximaal 1 ouder per 3  kinderen. Mochten 

ouders er interesse in hebben, mogen zij ook langs 

het parcours staan bij bijvoorbeeld een oversteek van 

een fietspad of een leuke, uitdagende hindernis.  

 

Binnenkort zullen wij u nader informeren over het 

opgeven hiervoor en de tijdstippen en plaats. 

Verkeerslessen 

Voor de verkeerslessen op maandag 3 april a.s. op de 

Angolastraat en op dinsdag 11 april a.s. op de 

Lepelaarstraat zijn nog hulpouders nodig. De 

tijdstippen per groep hebben wij eerder per mail aan u 

laten weten.  

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of 

via: administratie.waterhof@scodelft.nl. 

 

Alvast hartelijk dank. 

Sportdag/Koningsdag 

Op vrijdag 21 april a.s. is het weer zo ver: de jaarlijkse 

Koningsspelen. Het duurt nog even, maar hier vast de 

eerste informatie:   

Alle kinderen worden om 8:30 uur verwacht op het 

terrein van Full Speed. 

De sportdag eindigt om 13:15 uur, maar vanaf 12:30 

uur wordt de traditionele voetbalwedstrijd gespeeld 

waarbij u ook van harte bent uitgenodigd!  

Uiteraard bent u de gehele dag welkom om de 

kinderen in actie te zien. Meer informatie volgt 

binnenkort via email. 

Wij zoeken ook nog ouders die ons willen helpen met 

het begeleiden van de spellen. Lijkt u dit leuk? Laat dit 

dan weten aan: n.freriks@scodelft.nl. 
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Facebook en website 

Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op 

onze website en ons Facebook account te liken voor 

het laatste nieuws. 
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Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023: 

 

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 

 

Belangrijke data 

Schooljaar 2022-2023: 

 

Voor deze verkeerslessen zijn nog hulpouders nodig: 

Maandag 2 april Verkeerslessen 

groepen A1-2 t/m A6 

 

Dinsdag 11 april  Verkeerslessen 

groepen L1-2 t/m L5-

6 

Overige belangrijke data: 

Donderdag 16 maart Kangoeroewedstrijd 

Woensdag 22 maart Open Dag 

Dinsdag 28 maart Theoretisch 

verkeersexamen 

groepen 7 

Woensdag 29 maart De Grote Rekendag 
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