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Pasen 

In een tijd waarin niets zeker is, mogen we het 

Paasfeest vieren en erop vertrouwen dat alles weer 

goed gaat komen.  

 

De paasviering van donderdag 1 april a.s. laten wij 

doorgaan. Uiteraard houden wij hierbij rekening met 

de geldende corona maatregelen. Deze dag zal in het 

teken staan van een viering in de klas. Daarnaast 

zullen bewegen en knutselen met de eigen groep veel 

aandacht krijgen. We geven de kinderen die dag op 

school een paas tussendoortje en schoolfruit. Wilt u 

drinken en de lunch aan uw kind meegeven? 

 

Wij zullen wij op onze website 

(www.cbsdewaterhof.nl) een leuke online speurtocht 

door de buurt publiceren, waar u het gehele 

paasweekend aan mee kunt doen. Veel plezier! 

 

De dinsdag na het paasweekend (6 april) is een 

studiedag, de kinderen zijn dan vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijna voorjaar 

We zijn allemaal alweer hard aan het werk na de 

voorjaarsvakantie, hebben heerlijk genoten van het 

vroege voorjaarszonnetje, de dagen worden langer en 

de cito toetsen zijn afgerond. 

 

De dansvoorstelling die wij gepland hadden op 

woensdag 17 maart a.s. hebben wij wegens de 

geldende corona maatregelen helaas moeten 

annuleren. Daarvoor in de plaats, zijn wij bezig met 

het organiseren van een gezellige juffen en 

meestersdag op woensdag 9 juni a.s. Wij berichten u 

hier zo spoedig mogelijk verder over. 

 

Onze groepen 7 hebben op maandag 29 maart a.s. 

het theoretische verkeersexamen, dit gebeurt online. 

Het praktische verkeersexamen wordt in overleg met 

de OR gepland. De datum hoort u zo spoedig 

mogelijk. 

 

19 maart 2021 
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Nieuws uit het team 

Eline is haar uren stapsgewijs aan het uitbreiden.  

 

Gerda en Janneke bieden diverse kinderen extra 

ondersteuning vanuit een ontvangen subsidie. 

Ouderraad 

 

 
 

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar 

or.waterhof@scodelft.nl of een van de leden 

aanspreken.  

 

Voor de Angolastraat zijn dat Linda Spierenburg, 

Tessa Mol, Shirley Houdijk, Marcel Schop, Diana de 

Haan en Laura Quist, voor de Lepelaarstraat zijn dat 

Harry Sommerdijk en Eline Govers. 

Medezeggenschaps- 
raad 

 

De MR is weer bijeen geweest en wij hebben, naast 

de onvermijdelijke toestand van het moment, de 

volgende zaken besproken. 

 

Nieuwe school 

Wij hebben gehoord, dat het haalbaarheidsonderzoek 

naar de locatie voor de nieuwe school vertraging heeft 

opgelopen. Wij hadden graag meer informatie willen 

delen, maar dat moet dus nog even wachten.  

 

Onderzoek sociale veiligheid 

Naar aanleiding van het onderzoek sociale veiligheid 

dat is gehouden onder de leerlingen, zijn er diverse 

concrete acties met goed gevolg ondernomen. Zo zijn 

er gedragsspecialisten ingezet om waar nodig de 

sociale veiligheid te verbeteren. Binnenkort volgt er 

een tweede meting; wij zijn erg benieuwd naar de 

resultaten hiervan. 

 

Vacatures 

Voor de vacature ouder-lid op de locatie Angolastraat 

is geen reactie gekomen. Gelukkig heeft Laura vd 

Mark aangegeven een tweede termijn in de MR te 

willen plaatsnemen.  

Op de locatie Lepelaarstraat heeft zich één 

gemotiveerde kandidaat gemeld. Mocht er nog 

iemand belangstelling hebben, dan kan die zich nog 

tot 31 maart aanmelden via één van de leden van de 

MR of via de mail: mr.waterhof@scodelft.nl. 

Daarnaast komt er een vacature in de GMR van SCO 

Delft voor een kandidaat vanuit de Waterhof. Ook 

hiervoor kunnen geïnteresseerden zich melden. 

 

Contact 

Voor vragen of opmerkingen aan de MR kunt u op de 

Angolastraat terecht bij  

Laura vd Mark en Sebastiaan Spierenburg, op de 

Lepelaarstraat bij Joost Slingerland en Marise 

Hamerslag. Ook kunt u mailen naar 

mr.dewaterhof@scodelft.nl 

Corona update 

Allereerst onze complimenten aan alle ouders, 

kinderen en teamleden over het volgen van de 

coronamaatregelen. Gelukkig hebben wij nog geen 

mailto:or.waterhof@scodelft.nl
mailto:mr.waterhof@scodelft.nl
mailto:mr.dewaterhof@scodelft.nl
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klas in quarantaine hoeven zetten en gaat iedereen 

hier verantwoordelijk mee om. Om dit zo te houden, 

willen wij graag enkele regels van het RIVM nogmaals 

noemen om iedereen scherp te houden: 

Er gelden voor kinderen op de basisschool de  

volgende regels: 

 Zij blijven thuis en laten zich testen als ze 

klachten hebben die passen bij corona, bij 

zowel milde klachten (loopneus, 

verkoudheid, niezen en keelpijn) als bij 

zware klachten (veel hoesten, koorts of 

benauwdheid). Huisgenoten blijven ook 

thuis als het kind naast milde klachten 

last heeft van koorts of benauwdheid. 

Kinderen die af en toe hoesten en 

kinderen die astma, hooikoorts of 

chronische luchtwegklachten hebben, 

hoeven niet getest te worden als ze geen 

andere klachten hebben. 

 Zij blijven thuis als een huisgenoot naast 

milde corona klachten ook koorts heeft of 

last van benauwdheid. 

 Zij blijven thuis en laten zich testen als 

een gezinslid corona heeft. 

 Zij blijven thuis en laten zich testen als 

zij nauw contact hadden met iemand met 

corona. 

 Zij blijven thuis en laten zich testen als 

zij op school contact hadden met iemand 

met corona. 

 Is uw kind erg ziek? Bel uw huisarts. 

 Zij kunnen getest worden op advies van 

de GGD vanwege uitbraakonderzoek. 

Kiest u ervoor uw kind niet te laten testen? Dan 

mag het pas weer naar school als het 24 uur 

volledig klachtenvrij is. Huisgenoten mogen dan 

ook uit quarantaine. Blijven de milde klachten 

aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen 

thuisblijven ook weer naar school.  

Na een besmetting weer naar school 

Heeft uw kind corona gehad? En krijgt uw kind 

binnen 8 weken opnieuw klachten? Dan hoeft uw 

kind niet opnieuw getest te worden. 

Herbesmetting komt weinig voor. Dus is testen in 

de eerste 8 weken na een besmetting niet zinvol. 

Daarom mogen kinderen naar school met 

klachten als ze die klachten binnen 8 weken na 

een besmetting krijgen. 

Wilt u uw kind toch laten testen? Overleg dan 

met de GGD of dit mogelijk is. 

U zult begrijpen dat het voor ons soms ook lastig is de 

regels te interpreteren. Voor extra informatie kunt u bij 

de GGD en de website van het RIVM terecht. 

Nationale 

voorleeswedstrijd  

Onze leerling Vera uit groep A7 is weer een ronde 

verder gekomen de Delftse voorrondes van de 

nationale voorleeswedstrijd, daarna heeft zij 

meegedaan aan de Delftse finale. Hierbij heeft zij een 

plek bij de laatste 6 gehaald. Vera heeft voorgelezen 

uit “De regels van Floor” van Marjon Hoffman. Zij is 

helaas niet de kampioen geworden, maar heeft toch 

een hele mooie prestatie neergezet. Van harte 

gefeliciteerd Vera! 

 

Vera is gehuldigd door de burgemeester en heeft een 

medaille gekregen en de gedichtenbundel “Ik juich 

voor jou”.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Grote Rekendag 23 
juni 

Rekenen staat hoog op de agenda in het 

basisonderwijs: er wordt hard gewerkt om de 

rekenresultaten verder te verbeteren. Maar de 

kinderen vinden het vak niet altijd leuk. De Grote 

Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen 

ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen 

rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar! Op 

woensdag 23 juni doet CBS De Waterhof mee met de 

jaarlijkse grote rekendag, georganiseerd door 

uitgeverij Malmberg en de universiteit van Utrecht. De 

kinderen gaan onderzoekend rekenen en ontdekken 

zelf dat rekenen leuk is. De grote rekendag is er voor 

alle leerlingen van de basisschool. Alle scholen van 

SCO Delft doen mee. De hele dag staat uiteraard in 

het teken van rekenen, zelf ontdekken en speelse 

opdrachten. Rekenen is meer dan alleen sommen 

maken. Het thema van 2021 is: De rekenreis. 

EU schoolfruit tot eind 
mei 

 
 

Naar aanleiding van de lockdown, waarin er geen fruit 

geleverd kon worden, wordt het EU schoolfruit 

programma verlengd tot eind mei. Wij zullen dus tot 

eind mei op de woensdag, donderdag en vrijdag 

allerlei fruit blijven aanbieden als tussendoortje aan 

de kinderen. 

Broertjes, zusjes, 

buurkinderen 

inschrijven 

Vergeet u niet eventuele broertjes of zusjes van 

leerlingen in te schrijven? Dit kan als uw kind 2 jaar is 

via het inschrijfformulier op onze website, ook kunt u 

een formulier bij onze administratie vragen. Hoe 

eerder u inschrijft, hoe groter de zekerheid dat uw 

kind geplaatst kan worden. 

 

Uiteraard zijn buurkinderen, neefjes, nichtjes, 

vriendjes en vriendinnetjes ook van harte welkom op 

De Waterhof! 

 

Een kennismakingsgesprek met rondleiding is weer 

mogelijk. Wij vinden het erg leuk als de ouders hun 

kind dan meenemen om de sfeer in onze school te 

ervaren. Wel vragen wij hierbij een mondkapje te 
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dragen. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden 

op de locatie van uw keuze met Wilma van der 

Leeden. 

 

Zegt het voort …. vrijblijvend kennismaken met het 

kleuteronderwijs op De Waterhof is mogelijk onder 

voorbehoud van de corona regelgeving. Alle 

geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom met 

hun peuters (vanaf 3 jaar) op woensdagochtend van 

8.30 - 9.00 uur op onze locatie Angolastraat tijdens 

'Kijk je rijk' om in onze kleutergroepen een kijkje te 

nemen en kennis te maken met 

de kleuterleerkrachten. Dit mag ook voordat een 

kennismakingsgesprek met rondleiding is 

afgesproken. I.v.m. de coronamaatregelen, vragen wij 

hiervoor in te schrijven via 

administratie.waterhof@scodelft.nl. Er is per keer 

plaats voor maximaal 6 peuters met 1 ouder. Hierbij 

houden wij ons aan de 1,5 meter regel en vragen wij 

de ouders een mondkapje te dragen. 

Google workspace for 
education 

Wellicht heeft u in de media gehoord over de 

mogelijke privacy risico’s met betrekking tot Google 

workspace for education. Dit betreft echter geen 

metadata en persoonsgegevens, maar slechts 

gegevens over het gebruik van de programma’s, 

zoals het moment van inloggen e.d. De onderdelen 

Google classroom en Google meet worden ook op 

onze school gebruikt. Namens onze stichting is 

SIVON in gesprek met Google om hun beleid aan te 

passen. Wenst u hierover aanvullende informatie, 

kunt u die verkrijgen bij Wilma of Pascalle. 

Website 

Aan onze website wordt veel aandacht besteed om 

deze zo actueel mogelijk te houden. Neemt u 

geregeld nog een kijkje? 

 

https://www.cbsdewaterhof.nl 

 
En heeft u opmerkingen dan wel ideeën ter aanvulling 

van de informatie, mail die dan naar 

administratie.waterhof@scodelft.nl. 

Belangrijke data 

Woensdag 17 maart Dansvoorstelling 

GEANNULEERD 

Maandag 29 maart Theoretisch verkeersexamen 

voor groepen 7  

Donderdag 1 april Paasviering 

Vrijdag 23 april Koningsspelen/Sportdag 

Woensdag 9 juni Juffen en Meestersdag 

Woensdag 23 juni De Grote Rekendag 

Studiedag schooljaar 2020-2021: 

Dinsdag 6 april 2021 

Roostervrije dag schooljaar 2020-2021: 

Woensdag 12 mei 2021 

De digitale jaarkalender is te vinden op onze website 

onder het kopje Praktische info. 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021: 

 

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 

mailto:administratie.waterhof@scodelft.nl
https://www.cbsdewaterhof.nl/


waterhof@scodelft.nl www.cbsdewaterhof.nl

 

 

 

19 maart 2021 

Schoolvakanties volgend schooljaar (2021-2022): 

 

Herfstvakantie  18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m  

7 januari 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 

 


