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Agenda
Te laat komen: de 3-6-9-12 regel
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn en
registreren dagelijks welke kinderen te laat komen. Als kinderen te
laat komen, moet de leerkracht de les onderbreken. Dit is erg
storend. Bovendien kost het lestijd. U doet uw kind en de andere
kinderen hiermee te kort.
De school hanteert de 3-6-9-12 regel. Dit wil zeggen dat na 3x te
laat komen de ouders een waarschuwingsbrief krijgen van de
leerkracht/directie.
Na 6x te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een
gesprek en na 9x te laat komen wordt dit gemeld aan onze
leerplichtambtenaar.
Ouders krijgen van leerplicht een waarschuwingsbrief of een
uitnodiging om langs te komen als hun kind weer 3x te laat is (na
12x = 3-6-9-12).
Afhankelijk van de omstandigheden en het overige verzuim volgt
een waarschuwing of zelfs een proces-verbaal met een boete
(bekeuring).
We hopen echter dat het niet nodig is om van deze 3-6-9-12
regels gebruik te moeten maken. Bij voorkeur lossen we het samen
op!
Uit: Protocol verzuim OBS Houtwijk
Onze boodschap: zorg dat uw kind op tijd op school is!
Naschoolse cursus judo
Op de donderdagen is er naschoolse cursus judo. De
kinderen doen hartstikke goed hun best en leren
ontzettend veel. Het aantrekken van de judopakken is
nog best lastig. We hebben hulp nodig bij het aan- en
uitkleden van de kleuters om 15.00 en 16.00 uur.
Wie wil er komen helpen? U kunt dit aangeven bij de
eigen leerkracht!
Bijeenkomst ouderraad
Donderdag 31 januari is de volgende bijeenkomst
van de ouderraad. Bent u nog nooit geweest,
maar wel geïnteresseerd? Dan bent u van harte
welkom in de koffiekamer om 08.30 uur!
Afzwemmen
Vrijdag 1 februari wordt er afgezwommen door een
aantal leerlingen uit groep 5 en 6 (en 7). Als uw kind
mag afzwemmen, bent u van harte welkom in de
Waterthor (u moet op eigen gelegenheid naar het zwembad komen).
De les start om 11.15 uur! De leerlingen die niet afzwemmen blijven op
school en mogen gewoon om 12.00 uur naar huis (of naar de overblijf).

Maandag 28 januari
* Interne zorgcommissie – betreffende
ouders zijn uitgenodigd
Woensdag 30 januari
* Groep 7 met de tram naar museum
Meermanno; 09.30 – 11.30 uur.
De groep is waarschijnlijk later terug!
Donderdag 31 januari
* 08.30 uur bijeenkomst ouderraad
* Kleutergroepen: voorstelling ‘Muziek in
de voorleesweek’ in theater Dakota
met de bus
* Naschoolse cursus judo gr. 1 t/m 4
Welke ouder wil om 15.00 uur helpen
met het aantrekken van de judo
pakken?
Vrijdag 1 februari
* Afzwemmen: diploma ABC, mét
publiek!
Maandag 4 t/m vrijdag 22 februari
* Fietscontainer: gymlessen worden
vervangen door fietslessen. Rooster
volgt!
Maandag 4 februari
* 08.30 uur: Halt-les groep 8
09.30 uur: Halt-les groep 7
Online veiligheid
Woensdag 6 februari
* Groep 8 met de tram naar museum
Meermanno; 09.30 – 11.30 uur.
De groep is waarschijnlijk later terug!
Donderdag 7 februari
* Naschoolse cursus judo gr. 1 t/m 4
Vrijdag 8 februari
* Groep 8: geen school i.v.m.
afwezigheid meester Frank (geen
vervanging beschikbaar)
Maandag 11 februari
* Studiedag leerkrachten: alle leerlingen
zijn vrij!
Dinsdag 12 februari
* Volgende nieuwsbrief komt uit!

Fietslessen in plaats van gymlessen
Vanaf maandag 4 februari tot en met vrijdag 22 februari staat de
fietscontainer van ‘Veilig leren fietsen’ weer op het schoolplein en zullen er
praktische fietslessen plaatsvinden. We zijn bezig met het maken van een
rooster, zodat alle kinderen evenveel fietslessen krijgen. Zodra dit definitief is,
zorgen we dat u het rooster krijgt, zodat u weet wanneer uw kind op de fiets
naar school moet komen.
Er zijn onvoldoende fietsen in de container om de hele groep een fiets te
geven. Eigen fietsen zijn dan uiteraard prettig.
Wilt u helpen met de fietslessen? Houd het rooster in de gaten en meld u
aan bij de leerkracht!
Vervanging leerkrachten
U heeft waarschijnlijk regelmatig in het nieuws
gezien, dat er een groot tekort aan leerkrachten is
en dat dit in de toekomst alleen maar groter wordt.
Tot nog toe hebben wij het tekort goed kunnen
opvangen.
In de week van 4 februari gaat ons dit niet lukken.
In die week wordt juf Christa aan haar oog
geopereerd. Op woensdag zal juf Bianca extra
komen en op vrijdag neemt juf Marissa beide
groepen 3. Op vrijdag 8 februari heeft meester
Frank een dag verlof en is er geen vervanger. Dat
betekent dat groep 8 op vrijdag 8 februari niet naar
school kan. Heeft u een probleem, omdat er geen
opvang is, laat dit weten aan meester Frank of
juf Minke en wij zorgen voor opvang.
Maandregel gedrag
Nogmaals vragen wij aandacht voor
onze maandregel gedrag.
Het is een regel die hoort bij de
waarde Veiligheid.
We zorgen goed voor alle materialen
en gebruiken ze waarvoor ze bedoeld
zijn.
Onder veiligheid verstaan wij het
accepteren van elkaars grenzen, het
houden aan de regels en afspraken,
zodat er een veilig klimaat heerst in en
rond de school.
We vragen niet alleen de leerlingen
om zich te houden aan de
afgesproken regels. Het is de
bedoeling dat iedereen, ook alle
medewerkers in de school én de
ouders zich houden aan de regels.
In de groepen gaan de lessen Kwink
en Goed gedrag deze maand dus
vooral over hoe je op een goede,
verantwoorde manier met materialen
om gaat!

