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De eerste week zit er al weer op! Alsnog van harte welkom aan
iedereen en met name de nieuwe gezinnen!
Het is weer even wennen (zeker als de wekker ’s ochtends gaat),
maar het lijkt alsof we niet weg zijn geweest….

Agenda

Als team zijn we de laatste week van de vakantie al aardig wat
dagen op school geweest om te zorgen dat de lokalen en
nevenruimtes klaar waren om iedereen te ontvangen. Zoals u ziet,
heeft het team hard gewerkt en zijn er behoorlijk wat
veranderingen. Beide peuterleerplekken zijn begonnen, de
kleuters zitten bij elkaar in één hoek van het gebouw, de
bibliotheek is verplaatst, er zijn nieuwe kapstokken.
Vorige week maandag en dinsdag heeft het team twee
trainingen gevolgd. We hebben ons weer verdiept in hoe
kinderen taal leren, zodat onze lessen nóg beter aansluiten bij het
niveau van de kinderen. Ook hebben we onze missie en visie
onder de loep genomen, zodat voor iedereen duidelijk is wat de
verwachtingen zijn en wat onze beloftes aan u zijn. Beide dagen
worden nog vervolgd dit jaar.
Onderwijs maken we samen! We gaan graag met u in gesprek,
vertellen wat we doen en waarom we dat doen. Ook
beantwoorden we vragen die u eventueel heeft!

5-9-2018
Ouder informatie bijeenkomst
groep 8; 08.30 uur

We wensen iedereen een leerzaam jaar toe!

Montessori Houtwijk en Openbare Daltonschool Helen Parkhurst
In het gebouw van de Eshof zijn na de zomervakantie twee scholen
gestart. Aan de kant van de gymzaal maakt Montessori Houtwijk gebruik
van 3 lokalen. Zij gebruiken de buitendeur van de gymzaal als ingang. ’s
Ochtends rond 08.15 en ’s middags om 15.00 uur kan het druk zijn in de
straat met halen en brengen. We vragen u om extra goed op te letten,
als u met de auto komt en te parkeren op de daarvoor bestemde
plekken! De leerlingen van Montessori Houtwijk stallen hun fiets op ons
schoolplein. Vraag is of onze leerlingen hun fiets netjes in de rekken
willen zetten, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen.
De andere lokalen van de Eshof worden gebruikt door de Helen
Parkhurst, totdat hun nieuwbouwlocatie aan de Baambruggestraat klaar
is (ca. 1,5 jaar). Deze leerlingen worden gebracht met bussen en ook dit
zal voor de nodige drukte en wellicht overlast zorgen in de wijk. Alles is
nog nieuw. Iedereen moet wennen en we zijn (en blijven) met elkaar
overleggen, zodat alles zo goed mogelijk verloopt.

3-9-2018
MR vergadering; 15.30 uur

7-9-2018
Start zwemlessen groep 5 en 6
Deze leerlingen blijven (gratis)
over!
10-9-2018, 11-9-2018, 13-92018
Startgesprekken
12-9-2018
Leerlingen vrij i.v.m. staking
leerkrachten
17-9-2018
Studiedag leerkrachten,
leerlingen vrij!
18-9-2018
Prinsjesdag, iedereen vrij!
19-9-2018
Start project
20-9-2018
Kleuterinformatie ochtend voor
alle ‘kleuterouders; 08.30 uur
Haagse Schoolbrengdag’;
iedereen lopend of op de fiets
naar school!
21-9-2018
Eerste leerlingenraad. Deze
leerlingen blijven (gratis) op
school over.

Team
Alle, voor u bekende, juffen en meesters zijn weer terug op school. Meester Steven heeft de plek van
meester Rik ingenomen. Juf Miranda is nieuw begonnen bij ons, maar staat al jaren voor de groep. Juf
Minke is nog altijd met zwangerschapsverlof. Dit betekent dat juf Karen op donderdag in groep 8 is. Deze
week samen met een invaller, juf Nazanin Pishva. In groep 2 is een LIO-stagiaire, juf Dominique den Hoedt.
Zij is bezig met het afronden van haar PABO-opleiding en zal ook zelfstandig les geven. In de andere
groepen zullen ook regelmatig stagiaires zijn.
Mijn Schoolinfo
U krijgt alle informatie uiteraard weer via MijnSchoolinfo, ons digitale ouderplatform. We zijn
bezig met het overzetten van de leerlingen naar het huidige schooljaar. Door wat technische
problemen duurt dat langer dan gepland. U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en
wachtwoord op de website www.mijnschoolinfo.nl of via de app.
Mocht u problemen hebben, dan kunt u bij meester Steven of juf Karen terecht.
Startgesprekken
Maandag 10, dinsdag 11 donderdag 13 september zijn de jaarlijkse startgesprekken. U kunt hiervoor
inschrijven via MijnSchoolinfo onder het kopje ‘Oudergesprekken’.
In het startgesprek wordt nader kennis gemaakt met elkaar: wat wilt u ons meegeven voor dit schooljaar?
Wat vindt u dat de leerkracht(en) moet(en) weten? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Het is prettig
als uw zoon/dochter mee komt naar het gesprek, zodat we samen doelen kunnen stellen.
Schoolgids, ouder-informatie boekje en kalender
Voor het eerst dit jaar is er behalve de schoolgids ook een ouder-informatie boekje. Hierin staat vooral
praktische informatie over dit schooljaar, zoals het vak rooster, de regels en ons beleid ‘Gezonde
voeding’. Elk gezin krijgt één informatie boekje. Als u geïnteresseerd bent in de schoolgids, kunt u een
exemplaar opvragen bij de directie of deze digitaal lezen op de website.
Elk gezin krijgt ook de jaarkalender. Alle studiedagen, vakanties, bekende evenementen, MR en OR
vergaderingen etc. staan hier in. Geef de kalender een goed plekje in huis!
Overblijf
Ook dit jaar maken we weer gebruik van
Overblijven met Edith voor het plannen en
factureren van de overblijf. Als uw kind
overblijft, moet u hem/haar zelf
aanmelden in het systeem. Dit kan per
dag, maar ook voor een langere periode.
U logt hiervoor met uw gebruikersnaam en wachtwoord in op www.overblijvenmetedith.nl
Mocht u deze vergeten zijn of problemen hebben met inloggen, dan kunt u terecht bij meester Steven of
juf Karen.
OBS Houtwijk staakt
Op woensdag 12 september vindt in heel Zuid-Holland en Zeeland
de door de vakbonden aangekondigde staking plaats van
leerkrachten in het primair onderwijs. Veel scholen zullen die dag
gesloten zijn. Ook op onze school is de bereidheid onder de
leerkrachten om mee te staken heel groot. Zoals voor de
zomervakantie al is aangekondigd, blijven de deuren hierdoor deze
dag gesloten en wordt er géén les gegeven.

Na landelijke stakingen is de estafettestaking ingezet om bij het kabinet geld te claimen voor een lagere
werkdruk en een eerlijk salaris. De diverse regio’s in het land zijn ons voorgegaan. Het sluitstuk van de
estafette staking vindt woensdag 12 september plaats met een grote manifestatie in Rotterdam.
Er zijn op dit moment al grote tekorten aan onderwijspersoneel. Het is belangrijk om het beroep van leraar
weer aantrekkelijk te maken door de enorme werkdruk te verminderen en het salaris eerlijker en
marktconform te maken. Het tekort aan leerkrachten loopt snel op en dat zal betekenen dat het binnen
afzienbare tijd niet meer mogelijk is om alle leerlingen dát onderwijs te bieden waar zij recht op hebben.
Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn, blijft druk uitoefenen
op de politiek in het belang van óns onderwijs: Nederland als kennismaatschappij met goed onderwijs
voor alle kinderen; geen overvolle klassen, maar bevoegde, goede leerkrachten met een passend salaris.
Daarom vragen wij ook u om begrip; nu een dag staken om te komen tot een investering in het onderwijs
van úw kinderen.
Komende vrije dagen (naast woensdag 12 september)
Maandag 17 september studiedag en dinsdag 18 september Prinsjesdag.
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.
Leerlingenraad
De komende week worden er in de groepen 5 t/m 8
verkiezingen gehouden voor de leden van de
leerlingenraad. Juf Christa en juf Annemarie (zij vervangt juf
Minke) zijn de begeleiders van de leerlingenraad.
De leerlingenraad gaat zich dit jaar o.a. bezig houden met
de inrichting van het speelplein. We zijn uitgekozen door de
Johan Cruijffoundation om een Schoolplein14 te worden!
Ook praat de leerlingenraad over pesten, gepest worden
en het voorkomen van pesten. De eerste bijeenkomst van
de leerlingenraad is vrijdag 21 september om 12.00 uur.
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.
In de komende nieuwsbrieven zullen we regelmatig aandacht besteden aan onze
school als gezonde school! Gezonde school zijn, kunnen we namelijk niet alleen. Uw hulp
is daarbij hard nodig. Ook dit doen we samen!

