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Het licht van Jezus dat in de wereld kwam, 

Schijnt nu in mensen harten. 

Extra nieuwsbrief 

Wij sturen u deze nieuwsbrief nog voor de 

kerstvakantie, omdat wij u toch nog het een en ander 

te vertellen hebben. Mocht het zo zijn dat er in de 

week na de kerstvakantie niets belangrijks te melden 

is, zal de nieuwsbrief van vrijdag 13 januari a.s. 

vervallen. 

 

Wat hebben we genoten van het bezoek van de Sint 

met zijn pieten op beide locaties! 

 

Ook de kerstviering was feestelijk en heel gezellig. 

Tijdens het geslaagde kerstdiner is in alle groepen 

verteld over de blijde boodschap en de geboorte van 

Jezus.  

Ouders, hartelijk dank voor de heerlijkheden die een 

smakelijk succes hebben gemaakt van onze 

kerstdiners. 

 

Fijne kerstvakantie allemaal, met gezellige feestdagen 

en graag weer tot in het nieuwe jaar! 

 

Nieuws uit het team 

Bericht van Marianne: 

Zoals u waarschijnlijk in de vorige nieuwsbrief al hebt 

kunnen lezen stop ik met (betaald) werken na 40 jaar 

juf te zijn geweest. 

Voor mij  is goed om te stoppen met werken, echter 

geeft het mij ook een dubbel gevoel………namelijk 

het loslaten van de kinderen en het onderwijs wat ik 

altijd met veel passie en liefde vanuit mijn hart heb 

gedaan. 

Om niet helemaal ineens te stoppen, zal ik nog een 

paar uur per week op school zijn als vrijwilligster voor 

allerlei hand- en spandiensten die er op dat moment 

nodig zijn. 

Voor mij zinvol om dit op deze manier nog te doen en 

voor de Waterhof nog iets te kunnen betekenen. 

Vanaf de komende maand februari zal dit gaan 

starten. 

 

Vriendelijke groeten, 

Marianne Kavelaar 

 

Een warm welkom aan Eefje in groep L4-5, die er na 

de kerstvakantie op maandag en dinsdag zal zijn. 

 

Ouderraad 

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar 

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

aanspreken. 

 

23 december 2022 
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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. Welkom Joost! 

 

Namens het team zijn Christa van Beekum en 

Janneke Kristel contactpersoon. 

 

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. 

 

De zoektocht naar een 
nieuwe directeur 

Het laatste schooljaar voor directeur Wilma van der 

Leeden is reeds in volle gang. De zoektocht naar een 

nieuwe directeur is inmiddels opgestart. 

Er is een profielcommissie samengesteld van 

medewerkers van het bestuursbureau, medewerkers 

uit het team en MR leden. Zij hebben inmiddels de 

eerste bijeenkomst gehad om het profiel voor de 

nieuwe directeur op te stellen. Hierbij moet u denken 

aan gewenste competenties en ook hoe voeg je 2 

teams samen en natuurlijk hoe begeleid je de 

naderende nieuwbouw. 

 

Wijkagenten team 

 

Het team wijkagenten is weer op volle sterkte. Dat 

betekent dat zij zichtbaarder willen zijn in de wijk en 

op alle scholen. 

Het kan dus voorkomen dat zij de school binnen 

wandelen. Dat betekent niet dat er dan iets aan de 

hand is. Zij hebben vooral als doel de drempel om 

hen aan te spreken te verlagen. 

Verkeerslessen 

 

Voor de verkeerslessen op dinsdag 10 januari a.s. op 

de Lepelaarstraat en op maandag 16 januari a.s. op 

de Angolastraat zijn nog hulpouders nodig. De 

tijdstippen per groep hebben wij eerder per mail aan u 

gecommuniceerd. U kunt zich opgeven bij: 

administratie.waterhof@scodelft.nl. 

Alvast hartelijk dank. 
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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. 

 

 

 

www.cbsdewaterhof.nl 

Schoolvakanties/ 
studiedag 

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023: 

 

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 

   januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 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 

 

 

Studiedag schooljaar 2022-2023: 

 

Maandag 6 februari 2023 alle kinderen vrij 

Belangrijke data 

Schooljaar 2022-2023: 

 

Dinsdag 10 januari  Verkeerslessen 

groepen L1-2 (3 

ouders), L3 (3 

ouders), L4-5 (2 

ouders) en L5-6 (3 

ouders).  

Voor deze lessen zijn nog hulpouders nodig! 

Maandag 16 januari  Verkeerslessen 

groepen A3 (1 ouder) 

en A4 (2 ouders). 

Voor deze lessen zijn nog hulpouders nodig! 

Vrijdag 10 februari Rapport 1 mee 

Vrijdag 24 februari Anders Leren Dag 
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