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Einde schooljaar in 

zicht 

Het laatste gedeelte van dit schooljaar is nu een feit. 

 

Het was een bewogen jaar met veel ongemakken 

door corona, de daarbij behorende maatregelen en de 

lockdowns. 

 

Inmiddels zijn de Cito toetsen gemaakt, ook groep 7-8 

van de Lepelaarstraat heeft een onvergetelijk kamp 

beleefd. De musicals worden al uitgebreid geoefend 

en de zenuwen lopen op. Mede omdat de musicals in 

het Rietveld theater opgevoerd mogen worden. 

 

En we hebben er goed aan gedaan de schoolreis uit 

te stellen. De voorbereidingen voor de schoolreis op 

maandag 12 juli a.s. zijn in volle gang, we hebben er 

zin in! 

 

Als team denken wij al na over het volgende 

schooljaar en treffen wij hier al enkele 

voorbereidingen voor. 

Nieuws uit het team 

Helaas hebben wij de laatste tijd ook wat minder 

leuke berichten ontvangen. Christa slaat zich dapper 

door de behandelingen heen. Sape krabbelt gelukkig 

op en herstelt langzaam. En onze gedachten gaan 

ook uit naar de familie van de Pol. Zij hebben slecht 

nieuws gekregen m.b.t. moeder Tessa. Heel veel 

moed en kracht gewenst.  

 

Enkele collega’s gaan ons met ingang van volgend 

schooljaar helaas verlaten. Chantal gaat verhuizen 

naar Overijssel en Daphne verhuist naar Friesland. 

Beiden gaan hun onderwijskwaliteiten daar inzetten. 

Alvast heel veel succes gewenst! 

 

Mieke heeft helaas moeten besluiten haar 

onderwijstaken per volgend schooljaar stop te zetten, 

ook haar zullen wij enorm missen in ons team. 

 

En Jennika gaat een vervolgstudie volgen, daarbij 

wensen wij haar heel veel succes toe! 

 

Onze formatie voor volgend schooljaar is als volgt: 

 

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 ? 

Groep A2-3: Nicoline en Rosalie 

Groep A4: Janneke en Marise 

Groep A5: Hanneke en Diana 

Groep A6: Ann en Joost 
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Groep A7: Christa en Janine 

Groep A8: Nicky 

 

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, als onderwijs assistent, 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 

zomervakantie. Daarna gaat hij ook als zij-instromer 

bij ons aan de slag. 

Allen van harte welkom in ons team en veel succes 

gewenst bij De Waterhof! 

Avond4daagse 

Na het succes van vorig jaar, wordt ook in 2021 de 

Avond4daagse - Home Edition georganiseerd! Ook 

als de oude vertrouwde Avond4daagse niet door kan 

gaan, ben je met Avond4daagse - Home Edition 

verzekerd van veel wandelplezier. Je vertrekt lekker 

vanaf je eigen huis. En je maakt je eigen routes. Via 

de app van eRoutes. En *nieuw dit jaar* met die app 

verrassen we je tijdens de wandeling met leuke 

berichten! Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen 

de enige echte Avond4daagse medaille. Jij wilt jouw 

serie toch ook compleet hebben?  

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daa

gse-home-edition 

 

Veel plezier! 

Alternatief voor 
moederdag en 
vaderdag 

 

Wij zien in toenemende mate dat kinderen geen 

moeder/vader hebben waar contact mee is. 

Daarnaast hebben we diverse gezinnen met twee 

moeders, dan wel twee vaders. Ook kregen we de 

afgelopen jaren in toenemende mate negatieve 

reacties van ouders op de gemaakte cadeautjes. Of 

helemaal geen reactie. Leerkrachten ervaren 

daardoor hun inzet, de financiële investering en de 

onderwijstijd die eraan besteed wordt, niet in 

verhouding.  

 

Daarom is besloten deze cadeautjes af te schaffen en 

aan het einde van dit schooljaar de kinderen iets te 

laten maken voor een dierbare, of dat nu een ouder, 

broer, zus, opa, oma, tante, oom is of misschien wel 

de buurvrouw of je beste vriend(in).  

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. 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
mailto:or.waterhof@scodelft.nl
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Medezeggenschaps-
raad 

 
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 

Musicalster 

Onze leerling Lara is eind januari begonnen met de 

audities voor The Sound of Music. Ze heeft een 

selectie ronde en vier audities doorlopen. En goed 

nieuws: zij heeft de rol van Gretl gekregen! 

Momenteel gaat ze in het weekend naar the "Sound" 

school in Amsterdam. Hier krijgt ze dans, zang en 

toneelles. Daarna starten de repetities. 

 

Lara, van harte gefeliciteerd en heel veel succes! 

Geniet van dit bijzondere avontuur! 

 

 

Juffen en Meestersdag 

Vanwege de corona maatregelen kon de 

dansvoorstelling in maart helaas niet doorgaan. 

  

Daarvoor in de plaats organiseren wij een feestelijke 

Juffen- en Meestersdag op woensdag 9 juni a.s. 

  

Het thema voor deze dag is: Gemaskerd bal in 

feestelijke kleding.  

 

De kinderen zullen getrakteerd worden door de 

leerkrachten, maar ook een cadeautje ontvangen van 

de OR. 

 

mailto:mr.dewaterhof@scodelft.nl
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Wij zouden het leuk vinden als de kinderen zo 

feestelijk mogelijk gekleed naar school komen, wij 

maken er een feestelijke dag van!  

Talentmodules 

De laatste talentmodules van dit schooljaar zijn net 

begonnen of gaan binnenkort van start. 

 

De kleuters op de Angolastraat werken over het 

prentenboek Piepkleine Muis. Ze gaan op reis en 

leren alles over het leven van een zeeman! De 

kleuters op de Lepelaarstraat doen het 100 dagen 

reken project en het gaat over getallen tot en met 

100.  

 

Op de Angolastraat gaan de groepen 4 t/m 8 aan de 

slag met projecten uit de Pittige Plustorens. Op de 

Lepelaarstraat zetten de leerlingen hun tanden in de 

opdrachten uit Outside the Box en ZitDatZo! 

 

De uitslag van de Kangoeroewedstrijd is bekend! In 

elke groep is een prijs uitgereikt aan de beste leerling. 

Voor alle deelnemers is er een certificaat gemaakt en 

ook kregen zij een klein aandenken. 

 

De komende weken is er een pilot voor de praktische 

talenten op onze school. Dit zijn leerlingen die goed 

met hun handen kunnen werken. Een select groepje 

gaat een paar weken aan het werk met een deel van 

de Talentmodule Survival. Dit is door het leerteam, 

bestaande uit een aantal leerkrachten op onze school, 

ontworpen. We proberen dit de komende weken uit 

omdat we benieuwd zijn of we hiermee goed 

aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze 

leerlingen. Hierna volgt een evaluatie zodat het vanaf 

volgend schooljaar een structureel aanbod kan 

worden voor kinderen met praktische talent. 

Onderzoek nieuwe 
schooltijden 

In verband met het onderzoek naar de nieuwe 

schooltijden per volgend schooljaar, zult u binnenkort 

een ouderenquête ontvangen van de MR. 

De leerkrachten en ook veel kinderen zien veel 

voordelen in het nu gehanteerde continurooster. Er is 

sprake van veel meer rust in de school en een 

heldere, veilige en voorspelbare pedagogische 

aanpak. En omdat het steeds moeilijker wordt de 

overblijf goed en verantwoord te regelen, willen wij 

voorstellen over te gaan op het continurooster. 

De MR informeert u hierover. 

 

Wij hebben bericht ontvangen van Smallsteps, de 

organisatie die het overblijven op de Angolastraat 

verzorgt, dat zij per volgend schooljaar hun tarieven 

voor de tussen schoolse opvang zullen verhogen met 

5,66%. De ouders die dit betreft, zullen half juni door 

Smallsteps geïnformeerd worden. 

 

Mocht het continurooster per volgend schooljaar 

gehandhaafd blijven, dan is deze tariefsverhoging niet 

van toepassing. 

 

Nationaal onderwijs 

programma 

In de pers is de afgelopen periode aandacht besteed 

aan de gevolgen van twee keer een lockdown en het 

onderwijs. Wat heeft dat met kinderen gedaan? 

Hebben ze achterstanden opgelopen? Hoe gaat het 
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met de kinderen? Dat zijn vragen waarop soms 

antwoorden zijn gegeven maar soms ook niet. 

Ook de minister heeft zich deze vragen gesteld en 

heeft gemeend om specifiek iets te moeten doen voor 

de kinderen die dit is overkomen. Hij heeft daar geld 

voor beschikbaar gesteld en de scholen binnen 

bepaalde grenzen de vrijheid te geven dit geld in te 

zetten om kinderen binnen drie jaar weer op het 

gewenste niveau te krijgen. 

Dit geld is ook beschikbaar gekomen voor de 

kinderen van De Waterhof. We moeten het inzetten 

voor ‘bewezen effectieve interventies’. Dat houdt in 

dat wetenschappelijk wordt onderbouwd wat wel 

werkt en wat niet werkt! 

Vanuit de routekaart die het ministerie beschikbaar 

gesteld heeft hebben we met het team en de 

medezeggenschapsraad gekeken hoe we dit willen 

inzetten voor onze kinderen. De plannen zijn heel 

divers geworden: we maken gebruik van verkleining 

van de groepen, inzet van extra mensen zodat er in 

de onderbouw meer handen in de klas zijn, waardoor 

kinderen meer aandacht kunnen krijgen. Maar ook 

scholing voor onze collega’s, plannen ontwikkelen om 

ouders meer te kunnen betrekken bij wat we doen en 

tot slot het aanschaffen van materialen waardoor 

kinderen heel gericht kunnen oefenen. Daarbij 

hebben we aandacht voor samenwerking, van elkaar 

leren en elkaar respecteren, waardoor ook de sociaal 

emotionele ontwikkeling zijn aandacht krijgt. 

Zodra de MR ingestemd heeft met het plan zullen we 

u door stukjes te schrijven in de nieuwsbrief op de 

hoogte houden van wat we precies inzetten. Dat kan 

voor iedere groep wat anders inhouden. Daarbij zal 

de focus voor de groepen 1 t/m 4 liggen op extra inzet 

gedurende de schooluren. Voor groep 5 t/m 8 volgt 

naast de extra aandacht gedurende de schooldag ook 

nog een aanbod gericht op het voortzetten van de 

huiswerkklas. Zodra we daar meer van weten, hoort u 

dat van ons. 

Mocht u nu al vragen hebben, schroom niet ze te 

stellen. Als we antwoord kunnen geven, zullen we dat 

zeker doen. 

Belangrijke data 

Woensdag 9 juni Juffen en Meestersdag 

Woensdag 23 juni De Grote Rekendag 

Dinsdag 6 juli Afscheidsavond/musical 

groep A8 

Woensdag 7 juli Afscheidsavond/musical 

groep L8 

Maandag 12 juli Schoolreis voor groepen 1 t/m 

7 (onder voorbehoud van 

corona maatregelen) 

Vrijdag 16 juli Lesvrije dag, alle leerlingen 

vrij 

De digitale jaarkalender is te vinden op onze website 

onder het kopje Praktische info. 

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 

 


