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Rapporten 

Op vrijdag 4 februari hebben de kinderen hun rapport 

meegekregen. Naar aanleiding daarvan zijn mooie 

rapportgesprekken gevoerd, waarbij de 

samenwerking tussen kinderen, ouders en 

leerkrachten mooi was om te zien. 

Wilt u binnenkort de rapportmap weer (laten) 

inleveren op school, zodat wij deze aan het einde van 

dit schooljaar opnieuw gevuld aan uw kind(eren) 

kunnen meegeven? 

Nieuws uit het team 

Het ziet ernaar uit dat het herstel van Christa nog 

langer nodig heeft, daarom zal Wilma op maandag en 

dinsdag groep 7 blijven begeleiden. Hierin wordt zij 

bijgestaan door Simon. 

Colinda heeft haar taken op de woensdag- en 

vrijdagochtend weer hervat en staat dan weer met 

veel enthousiasme voor de kleutergroep van de 

Lepelaarstraat. Dit zal de komende tijd langzaamaan 

uitgebreid worden. Via deze weg ook een grote dank 

aan Gerda die Colinda heeft vervangen. Gerda blijft 

nog 2 keer per week kinderen van de Lepelaarstraat 

begeleiden. 

Verder hebben wij helaas nog “last” van collega’s die 

corona of andere ongemakken hebben of krijgen. Het 

is voor u en voor ons een onzekere periode. Wij doen 

ons uiterste best de voortgang te waarborgen in deze 

onzekere tijd en de vervangingen zoveel als mogelijk 

goed te regelen. 

Ouderraad 
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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. 

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. 

 

 

Ouderbijdrage 

 

De ouderbijdrage betreft een bijdrage aan de kosten 

voor het schoolreisje en voor het organiseren van 

diverse activiteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, 

sportactiviteiten enz.  

 

In september heeft u een mail ontvangen van 

Wiscollect met het verzoek de ouderbijdrage voor uw 

kind(eren) te betalen. Deze mail bevat een link 

waarmee u de betaling heel gemakkelijk kunt voldoen. 

Inmiddels zijn er ook herinneringen verstuurd.  

 

Ondanks dat deze bijdrage vrijwillig is, kunnen wij de 

activiteiten niet (blijven) organiseren als wij te weinig 

financiële middelen hiervoor ontvangen en dat zouden 

wij heel erg jammer vinden. Helaas hebben wij 

moeten constateren dat de betaling van de vrijwillige 

ouderbijdrage de laatste jaren steeds afneemt, 

momenteel is 71,7% van de ouderbijdrage voldaan, 

terwijl dat voorheen 95% was. 

 

Het blijft zo belangrijk dat de kinderen naast het harde 

werken op school ook leuke activiteiten meemaken. 

Wij hopen dat u dit met ons eens bent en dat het 

percentage van de betaalde ouderbijdrage nog stijgt.  
 

Kindertuinen 

Op een kindertuin maken kinderen kennis met de 

natuur en met ons voedsel. 1,5 uur per week, van 

april t/m oktober.  Tuinieren doe je met je hoofd, hart 

en handen. Wat een geweldige belevenis om samen 

met andere kinderen het volledige proces van zaaien 

tot oogsten tot een smakelijk einde te brengen. Die 

zelfgekweekte wortel en radijs wil je natuurlijk graag 

proeven. Geen betere plek dan een moestuin om die 

ontdekkingstocht te starten. Zonder regenwormen 

geen losse grond waar de plantenwortels zo van 
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houden en zonder bijen geen pompoen! Naast 

natuureducatie organiseren we nog veel meer leuke 

activiteiten, zoals bijvoorbeeld, kruidenboter maken, 

pizza bakken en een lampionnen tocht als afsluiting 

van het seizoen. Genoeg voor onvergetelijke 

middagen op de tuin van april tot november. Voor 

meer info en aanmelden, kijk 

op www.kindertuinendelft.nl 

 

 
 

Talentmodules 

Op donderdag 17 maart is de Kangoeroewedstrijd en 

daarvoor wordt bij de lessen van de Talentmodule 

flink geoefend en gewerkt. In de vorige nieuwsbrief 

kreeg u alvast een voorproefje uit de wedstrijd van 

vorig schooljaar. Deze is voor leerlingen uit groep 7 

en 8: 

 

 

A   B   C

   

D   E  
 
Het juiste antwoord is: A 

 

Voor meer van dit soort opdrachten, kijkt u eens op de 

website van de Kangoeroewedstrijd: 

www.w4kangoeroe.nl. 

 

Anders Leren Dag 

 

Binnenkort, op vrijdag 18 februari, vindt de Anders 

Leren Dag plaats. Alweer voor de derde keer 

benaderen we het leren op school op een andere 

manier met alle leerlingen. Het thema is dit jaar 

Winters! De groepen 1 t/m 4 gaan een ijsklontjes 

onderzoek doen naar aanleiding van het prentenboek: 

“Ik wil een Diamant”. De groepen 5 t/m 8 gaan 

onderzoek doen naar sportieve onderdelen van de 

Olympische Winterspelen of doen een creatieve 

opdracht naar aanleiding van de Winterspelen. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kindertuinendelft.nl%2F&data=04%7C01%7Cadministratie.waterhof%40scodelft.nl%7C8b5fceff1b1a4d41fb8508d9e1068a73%7Cbaba0b8d8b2845868a454a694588e758%7C1%7C1%7C637788240482882011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B0Xbyzfs1K0yisdIIH6%2F6OqdAQV%2BhSlGFrRVTPtBT7I%3D&reserved=0
http://www.w4kangoeroe.nl/
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Jurybezoek 

Sportiefste 

basisschool van 

Nederland 

Op dinsdag 15 februari komt er een jury naar onze 

school (locatie Angolastraat) voor de verkiezing van 

de sportiefste basisschool van Nederland. We gaan 

zoveel mogelijk facetten van de dynamische 

schooldag laten zien.  

 

 
 

Wanneer de jury in de ochtend aankomt, zien zij de 

groepen 4, 5 en 8 beweegwijs uitvoeren op het grote 

plein. Ook zijn de kleuters op het kleine plein aan het 

dansen onder leiding van Jamie van James 

Dance. Dit zal rond 8.45 tot 9.15 uur plaatsvinden. U 

bent van harte welkom om op gepaste afstand te 

komen kijken en de kinderen aan te moedigen. 

Wellicht krijgen we door de support van ouders wat 

'bonuspunten' van de jury. 

 

Het jurybezoek start in de school met een presentatie. 

Wilma en Nick vertellen over de dynamische 

schooldag. Waarom zijn we begonnen met meer 

bewegen gedurende de schooldag? Wat voor 

beweeginterventies gebruiken we op de Waterhof? 

Wat zijn de effecten? Dit zijn de onderwerpen die 

worden toegelicht.  

 

Vervolgens krijgt de jury een rondleiding langs een 

aantal groepen. Fit en vaardig wordt getoond door 

groep 6. 

 

Groep 3, 6 en 7 laten beweegwijs zien op het plein. 

Groep 4 laat een deel van de les bewegingsonderwijs 

zien in de gymzaal. Uiteindelijk geven de kleuters een 

demonstratie op de interactieve beweegvloer van 

Springlab.  

 

Aan het einde van de ochtend vinden gesprekken 

plaats met verschillende leerlingen uit groep 6, 7 en 8.  

 

Ook onze schoolleider Wilma en de voorzitter van het 

college van bestuur van SCO Delft e.o., Robert Lock, 

worden door de jury bevraagd. 

 

Op 23 maart gaat groep 8 voor de finaledag naar 

Groningen. Tijdens de finale mag groep 8 een 

sportpresentatie geven. 

 

Veel succes allemaal! 

Website 

Wij nodigen u uit om geregeld een kijkje te nemen op 

onze website. 

 

www.cbsdewaterhof.nl 
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Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022: 

 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

 

Goede vrijdag + Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren  6 juni 2022 

Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Studiedag 

 

Door de invoering van het continurooster hadden wij 

alleen op maandag 31 januari een studiedag. Al het 

overige voor het team organiseren wij op de 

woensdagmiddagen. 

Belangrijke data 

Dinsdag 15 februari Jurybezoek i.v.m. 

Sportiefste 

basisschool van 

Nederland 

Vrijdag 18 februari  Anders Leren Dag 

Donderdag 17 maart Kangoeroewedstrijd 

Woensdag 23 maart Finale Sportiefste 

basisschool van 

Nederland 

Dinsdag 29 maart Theoretisch 

verkeersexamen 

groepen 7 

Woensdag 30 maart De Grote Rekendag 

Woensdag 6 april Dansvoorstelling 

Lepelaarstraat 

Donderdag 7 april  Dansvoorstelling 

Angolastraat 

Donderdag 14 april  Paasviering 

Dinsdag 10 mei Praktisch 

verkeersexamen 

groepen 7 

Vrijdag 24 juni Rapport 2 

Woensdag 29 juni Afscheidsavond 

groep 8 

Lepelaarstraat 

Donderdag 30 juni Afscheidsavond 

groep 8 Angolastraat 

Maandag 4 juli Schoolreis (behalve 

grp A8) 

Woensdag 6 juli Kennismaking nieuwe 

groepen 

 

 

 


