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Iedereen is na zo’n 3 weken aardig gewend en heeft z’n draai
weer gevonden. Al blijft die wekker elke ochtend een dingetje…..
Vanochtend is het project ‘Vriendschap’ gestart met een opening
voor de hele school. De projectcommissie heeft de school vrolijk
versierd. De komende 3 weken staat de school in het teken van
‘Vriendschap’. Dat sluit mooi aan bij de Kinderboekenweek met
hetzelfde thema.
Het project wordt donderdag 11 oktober afgesloten met
Podiumkunsten, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
Podiumkunsten vindt zoals altijd plaats in de gymzaal van 13.30 –
15.00 uur!

Nieuwe leerkrachten groep 8
Sinds vorige week zijn er twee nieuwe leerkrachten op school, nl. juf
Nazanin en juf Rosemarie. Zij geven voorlopig op de donderdagen les
aan groep 8.
Haagse Schoolbrengdag
Donderdag 20 september is de Haagse
Schoolbrengdag.
Recent was het volop in het nieuws:
schoolkinderen fietsen te weinig en doen
daardoor te weinig verkeerservaring op. Op de
Schoolbrengdag roepen we ouders en
leerlingen op om lopend of op de fiets naar
school te komen. Doordat ouders de auto laten
staan, zijn zij en de leerlingen goed bezig voor
hun gezondheid, de verkeersveiligheid rondom school en het milieu.
De leerlingen verbeteren hierdoor hun verkeersvaardigheid en het is
nog eens leuk ook. De Schoolbrengdag sluit aan bij de thema’s
verkeersveiligheid, milieu en gezondheid.
Kleuterinformatie ochtend
Donderdagochtend 20 september 2018 om 08.30 uur
(tot ongeveer 09.00 uur) is er een ouderbijeenkomst in
de koffiekamer voor de ouders/verzorgers van de
kinderen van groep 1 en 2.
We geven u uitleg over verschillende onderwerpen. Het is belangrijk
voor uw kind dat ouders en leerkracht samenwerken om het kind zich
zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Dit schooljaar zijn er twee
ouderbijeenkomsten, één aan het begin van het schooljaar en één in
januari 2019.

Agenda
Woensdag 19-09-2018
* Start project Vriendschap
* Groep 7 Halt les; 09.00 uur
* Leerlingenraad; 12.00 uur
Donderdag 20-09-2018
* Kleuterinformatie ochtend
voor alle ‘kleuterouders; 08.30
uur
* Haagse Schoolbrengdag’;
iedereen lopend of op de
fiets naar school!
Maandag 24-09-2018
* Start week van de pauzehap
* Groep 7 gastles Zandmotor;
13.00 uur
* Elke maandag: naschoolse
cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Woensdag 26-09-2018
* Start Kinderpostzegels, gr. 7/8
* Groep 8 Sova KasEld; 09.30 en
10.45 uur
Donderdag 27-09-2018
* Bijeenkomst ouderraad, 08.30
uur
* Groep 7 op de fiets naar de
Zandmotor; 08.30 – 12.00 uur
Maandag 01-10-2018
* Volgende nieuwsbrief uit
* Fietscontainer wordt
gebracht. Rooster gymlessen
wordt aangepast: er wordt
gefietst t/m vrijdag 12 oktober

Start naschoolse cursus honkbal: maandag 24 september
Maandag 24 september start de naschoolse cursus honkbal. De leerlingen van de groepen 5
en 6 starten om 15.00 uur en eindigen om 15.45 uur. De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn
van 15.45 – 16.30 uur aan de beurt. Heeft uw kind nog niet ingeschreven en wil hij/zij nog
meedoen? Lever het strookje (zie MSI) in of schrijf een briefje met uw toestemming en
handtekening en lever deze in bij de leerkracht.
Fietscontainer met wethouder
Vanaf maandag 1 oktober staat de fietscontainer weer op het schoolplein. Dat
betekent dat er een wijziging is in het gymrooster en dat alle leerlingen praktische
verkeerslessen krijgen. Het is fijn als zij op die dagen op de fiets naar school komen.
Zorgt u wel voor een slot, zodat de fiets buiten in de stalling kan?
Vrijdag 5 oktober is er een speciale fietsochtend waarbij wij aan de wethouder
kunnen laten zien wat wij allemaal al kunnen! Een planning van deze dag volgt later.
Schoolkosten
De (vrijwillige) ouderbijdrage van € 25 komt volledig ten goede aan uw kind. Het geld wordt gebruikt voor
festiviteiten van de leerlingen (Sint, Kerst, Pasen) en andere activiteiten (sportdagen, museumbezoek).
We kunnen u niet verplichten tot het betalen van de ouderbijdrage, maar we vragen u met klem om deze
bijdrage te voldoen, zodat we de genoemde activiteiten kunnen blijven organiseren.
Voor de schoolreis, het Bewaarde Land en/of de werkweek vragen wij een aanvullend bedrag.
Schoolzwemmen is gratis. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag. De leerlingen worden
naar en van het zwembad gebracht met een bus. De kosten voor het busvervoer worden wél in rekening
gebracht.
De kosten van de schoolreis en de ouderbijdragen kunnen betaald worden vanuit de Ooievaarspas. Deze
moet dan wel gescand worden bij de administratie/directie.
Overzicht schoolkosten:
Schoolreis - groep 1/2 t/m 4 en 6 t/m 8 - € 25,00 per kind
Het Bewaarde land - groep 5 - € 25,00 (3 dagen i.p.v. schoolreis)
Werkweek groep 8 - kosten afhankelijk van de duur en de locatie van het kamp
Vervoer zwemmen - € 22,50 (€11,25 vanaf 2e kind)
Overblijf - € 1,50 per keer achteraf te betalen via een factuur (automatische incasso) via
www.overblijvenmetedith.nl.
Alle kosten (behalve voor de overblijf) kunnen overgemaakt worden op onze bankrekening:
NL81 INGB 00 07 23 40 83 t.n.v. DHS Houtwijk. U kunt uiteraard ook cash betalen bij de leerkracht of bij de
directie.
Leerlingenraad
Vandaag is de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad. De leerlingenraad is de spreekbuis voor de
leerlingen. Pesten is één van de vaste agendapunten. Alle leerlingen kunnen bij de leerlingenraad
aangeven waar over gepraat kan/moet worden. Dit kunnen zij doen door dit tegen de leerlingen van de
leerlingenraad te zeggen of een briefje te doen in één van de twee brievenbussen bij de ingangen.
De leerlingenraad bestaat uit de volgende leerlingen:





groep 5: Dalila en Bradley
groep 6: Mouad en Grace
groep 7: Yusuf en Basma
groep 8: Michal en Sara

Laptops en tablets
In de groepen 4 t/m 6 wordt zoals in de afgelopen jaren gewerkt met de tablets
van Snappet. Voor de groepen 7 en 8 is voor ieder kind een laptop aangeschaft.
Ook is er een aantal laptops voor de groepen 3 t/m 6 waarop extra gewerkt kan
worden in de groep.
Zowel de tablets als de laptops blijven op school. We vragen de leerlingen om zuinig om te springen met
alle materialen. Bij onverantwoord gebruik met schade als resultaat, zullen we de kosten verhalen op de
leerlingen en/of de ouders. Mocht dit het geval zijn, dan gaan we uiteraard met u in gesprek.
We vragen de leerlingen van de groepen 7 en 8 om zelf oortjes of een koptelefoon mee te nemen.
MR
De MR, medezeggenschapsraad, is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In
deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de
schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke
bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Dat laatste wil niet zeggen,
dat de schoolleiding perse moet luisteren naar een initiatief. De Wet medezeggenschap op scholen
(2007) heeft verplicht dat elke school een MR moet hebben.
Onze MR bestaat uit de volgende leden:







Frank van Zanten – leerkracht groep 8
Irma van Adrichem – intern begeleider
Christa Bekking – leerkracht groep 3a
Karima Sanhaji – moeder van Aïcha (groep 4) en Safiyya (groep 3a)
Mouna Boukhari – moeder van Mohamed (groep 3b)
Rizy van Wichelen – moeder van Stan (groep 4)

U kunt de leerkrachten of de ouders altijd aanspreken als u vragen heeft of als u iets aan de orde wilt
stellen. Ook hangt er een brievenbus bij de hoofdingang waar u (anoniem) een briefje in kunt doen.
De data van de vergaderingen staan in de MSI agenda en op de kalender.
OR
Ouders in de ouderraad (OR) houden zich o.a. bezig met het organiseren
van activiteiten, zoals Sint, Kerst en Pasen. De ouderraad bestaat uit de
ouders van leerlingen van school. Als OR-lid kunt u een positieve bijdrage
leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw
betrokken bij de school, u kunt meedoen en meepraten, krijgt meer contact met andere ouders en het
team en u doet een schat aan ervaring op. De bijeenkomsten van de ouderraad staan vermeld in de
agenda van MSI en de kalender. Juf Damla en/of juf Minke zijn aanwezig bij deze bijeenkomsten. Alle
ouders zijn van harte welkom om deel te nemen aan de ouderraad. De eerste bijeenkomst staat gepland
op donderdag 27 september om half 9 in de koffiekamer.

Gezonde school
Als school willen we gezond eten en drinken makkelijk maken voor ieder kind. Daarom
hebben wij een voedingsbeleid. Wij vragen alle ouders zich daar aan te houden. We
begrijpen dat het even duurt voordat iedereen weet wat de afspraken zijn. In het Ouder
informatie boekje is het voedingsbeleid terug te lezen.
Van 24 t/m 28 september is het ‘Week van de pauzehap’. Als gezonde start van het schooljaar biedt “Ik
eet het beter” het lesprogramma Week van de Pauzehap voor groep 5 t/m 8: vijf dagen met filmpjes,
opdrachten en gezonde tussendoortjes voor de hele groep. Leerlingen ervaren met elkaar hoe lekker zo’n
gezonde pauzehap kan zijn! Ook bewegen en op tijd ontspannen horen natuurlijk bij een gezonde start.
Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u een aantal afspraken uit ons voedingsbeleid.

Bij niet toegestaan eten of drinken gaat er een standaardbriefje mee naar huis met uitleg voor de ouders.
Als het standaardbriefje niet voldoende verbetering oplevert, gaat de leerkracht in gesprek met de
ouders. Niet toegestane traktaties worden wel uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. Ze gaan in de
tas mee naar huis. De ouders ontvangen ook een standaardbriefje voor traktaties.
Bij het tienuurtje zien we als drinken graag water (of schoolmelk) en ‘iets gezonds’, zoals een boterham.
Geen: croissants, koeken, snoep of chocoladerepen. Meer water drinken en fruit en groente eten draagt
bij aan een gezonde ontwikkeling.

-

Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
Fruit (appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn).
Groente (worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes, radijs).
Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.

Bij de lunch streven wij ernaar dat de kinderen boterhammen meenemen en wat fruit en groente als
toetje. De gezondste keuze is een volkoren boterham, besmeerd met halvarine en mager beleg. Als
drinken adviseren we water of halfvolle en magere zuivelproducten. Meer informatie over een gezond
lunchpakket vindt u op de site van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl).
Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit een kuipje.
Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.
o Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout bevat,
zoals: 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse en light zuivelspread.
o Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.
Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als
beleg en voor erbij.
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk
moment bij met een traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei
voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn. Denkt u ook hierbij aan de
gezondheid van de leerkrachten?

Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:
Groente en fruit in een leuk jasje.
Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een
handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een minirolletje of zakje met kleine
(suikervrije) snoepjes of dropjes.
Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.
-

Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen mee geven dat lekker, gezellig en
gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort dagen het streven dat kinderen geen
snoep en frisdrank mee nemen. Natuurlijk zorgt de school wel eens voor een ijsje of iets lekkers. Als we
het hele jaar gezond kiezen, is af en toe samen genieten van een extra snoepmoment geen
probleem.
Het meenemen van koolzuurhoudende drankjes is niet toegestaan (dit geldt zeker voor energy drank).
In elke klas is een hygiënische watertap (kraan) aanwezig, waar kinderen gedurende de dag water
mogen tappen.

-

Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:
Kraanwater.
Thee zonder suiker.
Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.

