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Agenda
De laatste nieuwsbrief van dit jaar – goede voornemens
2018 zit er al weer bijna op. Nog een paar dagen naar school en
dan begint de kerstvakantie.
Heerlijk even de tijd aan onszelf. Tijd om uit te rusten en uit te
slapen, tijd om te spelen, boeken te lezen, waar je anders niet
aan toe komt, tijd om voor te bereiden op het nieuwe jaar en tijd
voor goede voornemens.
Heeft u al een goed voornemen? Stoppen met roken, misschien?
Gezonder eten? Op tijd naar bed? Zorgen dat de kinderen op tijd
op school komen????
We merken dat er véél kinderen te laat op school komen. Dit kost
onderwijstijd. Onderwijstijd die de kinderen verdienen! Helaas kost
het te laat komen ons ook nog ontzettend veel (administratief)
werk. Waarom doen we dat dan? Als we er geen aandacht aan
besteden, wordt het een soort algemene, vrije inloop. De kinderen
móeten op tijd op school zijn. Later, als zij een baan hebben,
moeten zij óók op tijd komen.
Denkt u eens terug aan de tijd dat ú op de basisschool zat: hoe
vaak was u eigenlijk te laat?
Op tijd komen? Hét goede voornemen voor 2019?????

Laatste les naschoolse cursus honkbal
Vandaag, maandag 17 december is de laatste les van
de naschoolse cursus honkbal. De deelnemende
kinderen hebben veel geleerd. Alle belangstellenden zijn
van harte welkom om te komen kijken, De eerste les is
van 15.00 – 15.45 en de tweede van 15.45 tot 16.30 uur.
Kerstmarkt
Komende woensdag, 19
december, houden we onze
allereerste kerstmarkt!
Vanaf 11:45 uur kunt u langs
de kraampjes lopen om te
bekijken wat er te koop is:
kerstboompjes,
kerstmannetjes gemaakt van kwasten, kerststukjes en nog veel meer,
maar allemaal gemaakt door de kinderen zelf. Ook is er (tegen een
klein prijsje) wat lekkers te eten en te drinken. Alle opbrengsten gaan
naar KiKa: Kinderen Kankervrij! Bezoek de website voor meer informatie:
https://www.kika.nl/.
De verkoop start om 12.00 uur. Tot 12.30 uur worden de werkjes van de
leerlingen gereserveerd voor de ouders. Daarna kan iedereen álles
kopen. De kraampjes sluiten om 13.15 uur: dus zorg er voor dat u op tijd
komt!

Maandag 17 december
* Laatste naschoolse cursus honkbal
15.00 – 15.45 uur groep 5 en 6
15.45 – 16.30 uur groep 7 en 8
Woensdag 19 december
* 11.30 uur Kerstmarkt
* 18.00 uur Eindejaarsdiner
Donderdag 20 december
* Opruimen Kerst
* Middag vrij voor alle leerlingen, start
kerstvakantie 12.00 uur!
Vrijdag 21 december t/m zondag 6
januari
* Kerstvakantie
Maandag 7 januari
* Start school na de kerstvakantie
* Deze week: luizencontrole
* Rapport- en adviesgesprekken gr. 8
Dinsdag 8 januari
* 08.30 uur Groep 7 met de tram naar
het Nationaal Archief
* Rapport- en adviesgesprekken gr. 8
Woensdag 9 januari
* Rapport- en adviesgesprekken gr. 8
Donderdag 10 januari
* Start naschoolse cursus judo
Elke deelnemer krijgt maandag 7
januari een brief mee bij welke les hij/zij
is ingedeeld!
* Groep 8 in de middag naar Hofstad
Mavo/Havo
Maandag 14 januari
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* 10.45 – 12.00 uur: groep 6 met de bus
naar het Museon. Alle leerlingen blijven
(gratis) over
* 15.30 uur: MR vergadering
Dinsdag 15 januari
* Alle leerlingen vrij: studiedag van de
leerkrachten over taal en Office365!
Donderdag 17 januari
* 08.30 uur: informatie ochtend kleuters
* Naschoolse cursus judo gr. 1 t/m 4

Eindejaarsdiner
Diezelfde woensdag, 19 december dus, is het afsluitende eindejaarsdiner.
De deuren gaan om 17.45 uur open, dan kunt u naar binnen om het
eten/drinken naar de groep te brengen. Vervolgens kunt u nog even naar
buiten om bij het vuur, de kerstman en de kerstmuziek in de sfeer te komen.
Het diner zelf duurt van 18.00 – 19.00 uur.
We verwachten iedereen in zijn/haar mooiste outfit!
U, als ouder/verzorger, hoeft niet naar huis. U kunt in de kleutergymzaal onder het genot van een kopje
thee of koffie (en stemmige kerstmuziek) op uw kind wachten en in gesprek gaan met andere ouders. Het
is niet de bedoeling dat u bij de groep van uw kind of op de gang bent.
Om 19.00 uur eindigt het diner en we verwachten dat alle kinderen opgehaald worden door een
volwassene bij de groep: er mag niemand alleen naar huis!!
Triodus naschoolse opvang Helen Parkhurst van start!
Na de kerstvakantie start Triodus met naschoolse opvang in ons gebouw.
Dit gebeurt bij onze tijdelijke buren, de Helen Parkhurst. De leerlingen die
nu al bij Triodus - Woeste Willem (Loosduinen) worden opgevangen, verhuizen hierdoor naar onze locatie.
Heeft u interesse in naschoolse opvang: haal een folder bij de directie of ga naar de site van Triodus:
www.triodus.nl of bel voor informatie: (070) 312 00 10.
Advies- en rapportgesprekken groep 8
Dírect na de kerstvakantie: maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 januari vinden
de (verplichte) advies- en rapportgesprekken voor de leerlingen en
ouders/verzorgers van groep 8 plaats. U kunt zich inschrijven voor deze
gesprekken via MSI; www.mijnschoolinfo.nl  klik op de button
‘oudergesprekken’. Lukt het niet om via MSI het gesprek in te plannen: neem
contact op met meester Frank, meester Steven of juf Karen.
De leerlingen van groep 8 ontvangen dus, behalve hun rapport, ook hun schooladvies. Hiermee kunnen zij
gericht op zoek naar een voortgezet onderwijsschool, op bezoek bij deze scholen op de open dagen en
uiteindelijk een keuze maken.
Personeelsperikelen
Juf Marina is weer 100% beter gemeld. Dat betekent dat zij ook weer
een dag extra in groep 7 zal gaan lesgeven en juf Marja meer tijd
heeft voor haar adjunct taken. Dat betekent het volgende vanaf
week 3 (14 januari): maandag en dinsdag  juf Marja; woensdag, donderdag en vrijdag  juf Marina.
Ook met juf Mary gaat het gelukkig weer wat beter. Zij zal weer wat vaker op school te vinden zijn. We
hebben een fijne juf als vervanger kunnen vinden, juf Lucia. Zij blijft voorlopig nog in de klas van juf Mary.
Met juf Nicole gaat het na haar operatie aan haar voeten ook weer wat beter. Helaas kan zij nog niet
terug de klas in. Juf Tamara en juf Joyce nemen haar klas zolang over. Juf Dominique die, met een
verdiend hoog cijfer (9), haar stage heeft afgerond, blijft in groep 2.

Team OBS Houtwijk wenst u alvast fijne feestdagen en een
gelukkig, voorspoedig en leerzaam 2019!

