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Alvast bericht van ons 

Na een rustige zomervakantie zijn we er weer 

helemaal klaar voor om te beginnen. Veel nieuwe 

mensen in ons team. Zij zullen zich in de eerste 

officiële nieuwsbrief aan u voorstellen. 

 

Corona maatregelen: 

Deze zijn niet veranderd in de afgelopen zes weken. 

Dat betekent helaas nog steeds niet naar binnen om 

uw kind bij de leerkracht af te leveren. We gaan dus 

door zoals we dat voor de vakantie ook deden. U 

brengt uw kind tot buiten het hek en de kinderen 

worden door een van ons op het plein verwelkomd. 

Mocht er iets veranderen dan hoort u dat van ons. 

 

We gaan in ieder geval proberen u meer binnen te 

laten in de komende maanden, maar dan in kleine 

groepjes en inderdaad met de garantie dat we 1,5 

meter afstand kunnen houden. We houden u op de 

hoogte van onze plannen. 

 

 

 

Nieuws uit het team 

Het zag ernaar uit dat Christa tot aan de kerst afwezig 

zou zijn. Dat is voor haar en de kinderen van groep 

A7 anders gelopen. Christa is goed en voorspoedig 

hersteld en is in staat om haar taken vanaf 

aanstaande maandag te hervatten. Daar zijn we 

allemaal heel blij mee. Het betekent wel dat we geen 

kennis gaan maken met de invaller Jovanka. Zij gaat 

nu werken op een andere school van onze stichting. 

 

Colinda is ook goed door de operatie heen gekomen 

en herstelt voorspoedig. Zij krijgt nog een 

nabehandeling en zal daarom tijdelijk vervangen 

worden door Gerda.  

 

In de eerste week van het schooljaar is Wilma mee op 

kamp, haar verantwoordelijkheden zijn in deze week 

verdeeld over Leonie en het MT. 

 

We hopen zo met elkaar weer een goed, rustig en 

gezond jaar voor ons te hebben. Wij hebben er zin in 

en we hopen de kinderen ook. 

Gymrooster 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar is er nog 

geen gym, omdat Nick mee gaat op kamp. 

 

Daarna ziet het gymrooster er als volgt uit: 

 

Lepelaarstraat: 

Groep 1-2 op maandag  

Groep 3-4 op maandag en vrijdag 

Groep 5-6 op maandag en donderdag 

26 augustus 2021 
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26 augustus 2021 

Groep 6-7 op maandag en donderdag 

Groep 8 op maandag en woensdag 

 

 

Angolastraat: 

Groep 1-2 op vrijdag 

Groep 2-3 op dinsdag en donderdag 

Groep 4 op dinsdag en donderdag 

Groep 5 op dinsdag en donderdag 

Groep 6 op dinsdag en donderdag 

Groep 7 op woensdag (dubbele les) 

Groep 8 op donderdag (dubbele les) 

 

Beweegwijs: 

 

Lepelaarstraat: 

Groep 3-4 op maandag en donderdag 

Groep 5-6 op maandag en donderdag 

Groep 6-7 twee keer op donderdag 

Groep 8 twee keer op donderdag 

 

Angolastraat: 

Groep 3 op dinsdag en vrijdag 

Groep 4 op dinsdag en vrijdag 

Groep 5 op dinsdag en vrijdag 

Groep 6 twee keer op vrijdag 

Groep 7 twee keer op vrijdag 

Groep 8 twee keer op vrijdag 

Belangrijke data 

Binnenkort ontvangt u van ons de jaarkalender voor 

het komende schooljaar. Deze hebben wij ook op 

onze website gepubliceerd (www.cbsdewaterhof.nl). 

Als aanvulling op de jaarkalender: de Sportdag is op 

vrijdag 22 april 2022. 

 

Maandag 30 augustus: 1e Schooldag 

Maandag 20 september: Schoolfotograaf Angolastraat 

Dinsdag 21 september: Schoolfotograaf Lepelaarstraat 

Schoolvakanties 

Schoolvakanties 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 

 

Studiedag 

 

Maandag 31 januari 2022 

 

http://www.cbsdewaterhof.nl/

