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Einde schooljaar in 

zicht 

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar. Een jaar met leuke activiteiten, mooie en 

droevige momenten, lockdowns enz.  

 

Vorige maand zijn alle leerlingen die het praktisch 

verkeersexamen hebben gedaan, hiervoor geslaagd. 

Goed gedaan en gefeliciteerd allemaal! 

 

Christa weert zich nog kranig en zal binnenkort 

geopereerd worden. Sape herstelt goed en is gelukkig 

weer steeds vaker en langer voor de klas te vinden. 

 

Volgend schooljaar, vanaf januari, krijgen wij vanuit 

Halo Jobbing een verkeersleerkracht toegewezen. In 

een volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover meer 

informatie verstrekken. 

 

Nieuws uit het team 

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de formatie 

voor volgend schooljaar al gecommuniceerd: 

 

Locatie Lepelaarstraat: 

Groep L1-2: Eline en Colinda 

Groep L3-4: Wendy en Nada 

Groep L5-6: Leonie en Alperen 

Groep L6-7: Sape 

Groep L8: Lizanne 

 

Locatie Angolastraat: 

Groep A1-2: Dominique en Marianne 

Groep A2-3: Nicoline en Rosalie 

Groep A4: Janneke en Marise 

Groep A5: Hanneke en Diana 

Groep A6: Ann en Joost 

Groep A7: Christa en Janine 

Groep A8: Nicky 

 

U ziet, de laatste lege plaatsen zijn gelukkig ook 

ingevuld. 

 

Als nieuwe collega’s verwelkomen wij: 

Nada als onderwijs assistent, zij loopt al stage op 

onze locatie Lepelaarstraat en heeft zich daar ook 

ingezet voor de overblijf. 

Alperen, hij heeft al stage gelopen op onze locatie 

Angolastraat en is nu bezig zijn PABO diploma te 

behalen en momenteel vervangt hij Christa 2 dagen 

per week in groep A8 tot aan de zomervakantie. 

Marise, loopt nu stage bij onze kleutergroepen op de 

Angolastraat en gaat volgend jaar als zij-instromer 

aan de slag. 

Joost loopt ook stage bij ons op de Angolastraat en 

vervangt Sape 1 dag per week in groep A3 tot aan de 
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zomervakantie. Daarna gaat hij ook als zij-instromer 

bij ons aan de slag. 

Saskia gaat aan de slag als onderwijs assistent, zij 

heeft al veel ervaring opgedaan. 

Jovanka zal vanuit de invalpool Christa vervangen en 

Frank, die de kinderen al kennen als stagiair bij Nick, 

zal activiteiten begeleiden m.b.t. beweegwijs en 

pauze activiteiten. 

 

Allen van harte welkom in ons team en veel succes 

gewenst bij De Waterhof! 

Ouderraad 

 

 
 

Het was bij de Ouderraad weer een bijzonder jaar met 

de beperkingen door Covid. We hebben het daarom 

extra leuk gevonden, om samen met de leerkrachten, 

ervoor te zorgen dat de meeste activiteiten door 

konden gaan. Met als afsluiting van het jaar het 

schoolreisje naar Drievliet. Voor volgend schooljaar 

zijn er wat wijzigingen bij de OR. Linda Spierenburg 

gaat de OR verlaten en Jacqueline Prins zal de groep 

komen versterken. Lijkt het jou leuk om ook in de OR 

te zitten of vind je het leuk om de OR te helpen, laat 

het dan weten. Uiteraard zijn ideeën ook altijd 

welkom. Je kunt ons bereiken via 

or.waterhof@scodelft.nl. 

Even voorstellen: 

Ik ben Jacqueline Prins-de Groot, getrouwd met 

Marijn Prins en moeder van Thirza 10 jaar, Zeger 7 

jaar en Evan 4 jaar (locatie Angolastraat). De open 

blik, nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen 

vind ik heel mooi. Ik ben Grafisch Vormgever en dus 

graag creatief bezig. Ik ben gek op dieren, wij hebben 

dan ook 2 konijnen, een kat en een hond. 

Mijn grootste hobby is onze hond, met haar ga ik 

graag naar bossen en het strand. Hier maken wij 

heerlijke wandelingen. Daarnaast ga ik graag 

skeeleren als het weer het toe laat. 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 kom ik het OR team 

versterken. De OR is een enthousiaste groep mensen 

die erin slagen om leuke activiteiten te plannen, 

saamhorigheid te kweken en bij te dragen aan een 

onvergetelijke tijd voor de kinderen. Het lijkt me fijn 

om hier deel van uit te kunnen maken. Met veel 

enthousiasme kijk ik uit naar de samenwerking. 

Vanuit het team van de Waterhof willen wij Linda 

hartelijk danken voor haar inzet voor de ouderraad! 

Voor de Angolastraat zijn de OR leden volgend 

schooljaar Tessa Mol, Shirley Houdijk, Marcel Schop, 

Diana de Haan, Laura Quist en Jacqueline Prins en 

voor de Lepelaarstraat zijn dat Harry Sommerdijk en 

Eline Govers. 

Medezeggenschaps-
raad 

 
De MR is voor het laatst dit schooljaar weer bijeen 

geweest. Dit hebben we gelukkig weer ‘live’ kunnen 

doen! Wij hebben het over de volgende onderwerpen 

gehad: 
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NPO 

De directie heeft ons een goed doortimmerd plan 

gepresenteerd waarin de implementatie van het 

Nationaal Programma Onderwijs en het bijbehorende 

budget worden beschreven. Het is goed om te zien 

hoe slagvaardig het team hiermee aan het werk is. De 

aandachtspunten zijn goed in beeld, zodat er alles 

aan gedaan wordt om ‘de achterstanden’ weg te 

werken. 

Wij zijn daarnaast ook heel trots op alles wat ondanks 

Corona wél is gedaan! Een goed voorbeeld hiervan is 

de inzet van de methode Kwink in het kader van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Nieuwbouw 

De MR blijft nauw betrokken bij de plannen voor de 

mooie nieuwe school. Wij denken actief mee over hoe 

de onderwijsvisie van de Waterhof het beste tot zijn 

recht komt op de nieuwe plek. 

Schooltijden 

Hieronder vindt u de uitslag van de enquête over de 

schooltijden. Zoals u kunt zien, heeft 90% van de 

ouders gekozen voor het continurooster. Over de 

verdere vaststelling van de schooltijden ontvangt u 

nog nadere informatie van de directie. 

 

 

De Waterhof in de schijnwerpers 

Wij zouden graag zien, dat onze mooie school wat 

meer zichtbaar werd in de wijk. Komend schooljaar 

zullen wij ons dus ook bezig gaan houden met de PR. 

Mocht u daar goede ideeën over hebben, dan zijn die 

natuurlijk van harte welkom! 

Nieuw lid van de MR 

Omdat de dochter van Marise Hamerslag naar het 

voortgezet onderwijs gaat, zal zij de MR verlaten. 

Vanuit hier ook heel veel dank aan Marise voor haar 

rol in de MR! 

Hieronder stelt ons nieuwste lid zich voor! 

Ik ben Marius Last 51 jaar getrouwd met Bianca en 

vader van Elise van 10 jaar (groep 6) en Rosalie van 

8 jaar (groep 4) (locatie Lepelaarstraat). Over de 

vraag of ik in de MR zitting zou willen nemen, heb ik 

niet lang hoeven nadenken. Graag ben ik als ouder 

meer betrokken bij school en ik zie ook raakvlakken 

met mijn werk, als arbeidsdeskundige, waarin ik 

dagelijks geacht wordt mee te denken in 

mogelijkheden en mogelijke oplossingen. In mijn vrije 

tijd trek ik er graag op uit met ons gezin. Naar ons 

tuinhuisje, geocachen of een lekker stukje fietsen. 

Verder loop ik in mijn vrije tijd graag hard en houd ik 

van tuinieren. Uit betrokkenheid lever ik als ouder 

graag mijn bijdrage aan de MR. 

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 en per volgend 

schooljaar bij Marius Last. Ook kunt u mailen naar 

mr.dewaterhof@scodelft.nl. 



waterhof@scodelft.nl www.cbsdewaterhof.nl

 

 

 

25 juni 2021 

Handhaving 
continurooster 

Na raadpleging van de ouders is het besluit gevallen 

om het continurooster te handhaven. Wij zijn met de 

MR nog in gesprek over de exacte variant. U wordt 

daarover nog apart geïnformeerd. Het overblijven zal 

dus vanaf eind augustus definitief vervallen. 

 

Onze dank gaat vooral uit naar de dames die op 

vrijwillige basis de overblijf op de Lepelaarstraat 

hebben geregeld. Sommigen al 25 jaar. Dames, allen 

hartelijk dank voor jullie enthousiaste inzet tijdens al 

die uren overblijf! Wij zullen dit overblijf hoofdstuk nog 

gezellig afsluiten met elkaar.  

Nationaal Programma 
Onderwijs  

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd 

over de extra NPO gelden die beschikbaar worden 

gesteld om de kinderen binnen 3 jaar weer op het 

gewenste niveau te krijgen. Het plan dat wij hiervoor 

hebben opgesteld is door de MR goedgekeurd. Via de 

nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van 

de inzet hiervan.  

 

Wij kunnen u alvast melden dat wij een Springlab 

beweegvloer hebben besteld.  

 

 
 

Digitaal bewegend leren is niet alleen bewezen 

effectief als het om cognitieve prestaties gaat, maar 

biedt ook nog eens het totaalpakket waarin je aan 

meerdere ontwikkelgebieden werkt. Zo werken 

kinderen vol plezier tegelijkertijd aan hun cognitieve, 

fysieke, motorische en sociaal-emotionele 

ontwikkeling.  

Via dit filmpje krijgt u een goede indruk:  

https://www.youtube.com/watch?v=mgSmIFA_IsM 

 

In de derde week van september worden de vloeren 

geleverd. Het team krijgt dan een training gericht op 

het gebruik van de vloeren. Daarna zal Nick de 

collega’s begeleiden bij de inzet van de vloeren op het 

leerplein. We wensen de kinderen veel plezier tijdens 

het spelen en leren op de vloer. 

 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u meer vertellen 

over het aanbod “verlengde schooldag”, specifiek 

ingekocht voor groepen 5 t/m 8. 

Stibat 

 

De Waterhof denkt ook aan het milieu. Op school 

zamelen wij lege batterijen in die door Stibat worden 

opgehaald. U kunt meesparen door eventuele lege 

batterijen aan uw kind mee te geven, wij zorgen er 

dan voor dat deze in de inzamelton van Stibat terecht 

komen. Alvast bedankt voor het meesparen! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mgSmIFA_IsM
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Belangrijke data 

Vrijdag 2 juli Feestavond groep L7/8 

Dinsdag 6 juli Afscheidsavond/musical 

groep A8 

Woensdag 7 juli Afscheidsavond/musical 

groep L8 

Donderdag 8 juli Feestavond groep A8 

Maandag 12 juli Schoolreis voor groepen A1 

t/m A7 en L1/2 t/m L5/6 naar 

Drievliet!  

Vrijdag 16 juli Lesvrije dag, alle leerlingen 

vrij 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021: 

 

Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 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 

 


