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Agenda
We zijn weer begonnen. Iedereen is er weer.
Wat een eerste week hebben we gehad. Afgelopen vrijdag was
iedereen hard aan weekend toe. Uitrusten van een drukke eerste
week, waarin vooral op tijd uit bed komen een dingetje was voor
de meeste kinderen en ook leerkrachten.
De leerkrachten willen graag kennis met u maken, horen hoe uw
kind thuis is, afspraken maken etc. U kunt inschrijven voor de
startgesprekken via Mijn Schoolinfo.
Werkt de account nog niet of zijn er inlogproblemen? Kom langs
bij meester Steven op de administratie. Hij helpt u graag verder!
Leerlingenraad
Komende periode wordt de nieuwe leerlingenraad (twee leerlingen
uit groep 5, 6, 7 en 8) samengesteld. Dit gebeurt in de klassen. Juf
Minke en juf Annemarie begeleiden de leerlingenraad.
De eerste leerlingenraad is op maandag 23 september. De gekozen
kinderen blijven (gratis) over. Zij moeten wel zelf hun lunch mee
nemen.
Gedragsregel van deze maand
De eerste weken van het schooljaar wordt er hard gewerkt aan de
sfeer in de klas, zodat een goed begin écht het halve werk is.
De waarden verantwoordelijkheid, respect veiligheid zijn in de klassen
besproken, de leerlingen hebben hier filmpjes over bekeken en
toneelstukjes gespeeld. Alle groepen hebben wekelijks tijd in hun
rooster voor sociaal-emotioneel leren en goed gedrag.
De gedragsregel (behorend bij de waarde ‘respect’) die deze maand
centraal staat:

Maandag 9 t/m vrijdag 13 september
* Startgesprekken
Maandag 9 t/m vrijdag 20 september
* Praktische verkeerslessen (geen gym).
Kom op de fiets naar school als er
verkeersles is!
Maandag 9 september
* Start muzieklessen met (nieuwe) juf Maria
Woensdag 11 september
* Start zwemlessen voor de leerlingen van
groep 5 en 6 (en indien nodig 7 en 8). De
leerlingen zijn rond 12.15 uur terug!
Vrijdag 13 september
* Start technieklessen met (nieuwe) juf Kyra
Maandag 16 en dinsdag 17 september
* Vrije dagen voor de kinderen.
Maandag is de bestuursbrede studiedag
en dinsdag is het Prinsjesdag.
Woensdag 18 t/m vrijdag 20 september
* Nationale Schoolbrengweek: iedereen
lopend of op de fiets naar school!
Donderdag 19 september
* Fietscontroledag voor groep 5 t/m 8;
kom in de ochtend zeker op de fiets. Er is
zelfs een fietsenmaker!
Maandag 23 september
* Volgende nieuwsbrief komt uit
* Start gymlessen dus gymkleding en
handdoek voor het douchen mee!
* Leerlingenraad; 12.00 – 13.00 uur
Dinsdag 24 september
* Groep 7 en 8 in de ochtend naar het
beachstadium in Scheveningen om te
sporten (met een bus). Informatie volgt.
Woensdag 25 september
* Eerste bijeenkomst ouderraad. Wilt u
helpen op school? Kom langs in de
koffiekamer om 08.30 uur. Dan hoort u
wat de mogelijkheden zijn.
* Start Kinderpostzegelactie, groep 7 en 8
Vrijdag 27 september
* 11:00 uur – ontruimingsoefening; de
Montessorischool en de Helen Parkhurst
doen uiteraard ook mee!

Schoolgids, ouder-informatie boekje en kalender
Elk gezin heeft deze week een kalender en een ouder-informatie boekje mee naar
huis gekregen (met de jongste van het gezin). Op de kalender staan alle (bekende)
activiteiten, vrije dagen en vakanties: geef deze een mooi, duidelijk plekje in huis.
In het ouder-informatie boekje vindt u praktische informatie over de school, zoals het
gym- en zwemrooster, afspraken over gezond eten en drinken en ons beleid wat
betreft te laat komen.
De schoolgids heeft u niet ontvangen. Als u deze wilt lezen, kunt u naar onze
website, www.obshoutwijk.nl en de schoolgids downloaden op de pagina ‘Extra
informatie’ (ook de kalender het ouder-informatie boekje zijn hier digitaal in te zien).
Ook kunt u de schoolgids downloaden op www.scholenopdekaart.nl
Wilt u de schoolgids op papier, dan kunt u een mail sturen naar info@obshoutwijk.nl,
dan zorgen we dat we deze meegeven aan uw kind.
Kindercoach
Afgelopen schooljaar heb ik de opleiding kindercoach gevolgd en
afgerond. Dit schooljaar ga ik op de maandag aan de slag als
kindercoach.
U kunt kindercoaching zien als een laagdrempelige, kortdurende,
praktische begeleiding voor kinderen vanaf zes jaar.
Ik geloof dat de antwoorden in het kind zelf zitten. Kindercoaches werken
oplossingsgericht en kijken voorbij de “problemen” die uw kind heeft. Samen met de kindercoach
ontdekt een kind zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Zo wordt er bijvoorbeeld aan het
zelfvertrouwen, gedrag of concentratie van een kind gewerkt en doet het kind zelfkennis op. Dit is iets
waar een kind de rest van zijn leven wat aan heeft. Het resultaat? Een blij en gelukkig kind!
De leerkrachten kunnen kinderen aanmelden voor begeleiding in overleg met u. Maar u als ouder kunt
ook zelf aangeven deze begeleiding te willen. Is hier sprake van? Geef dit dan aan bij de
groepsleerkracht.
Parkeren – veilig verkeer - Schoolbrengweek
Het is weer even wennen in de straat na de zomervakantie: drukke periodes bij
het halen en brengen. Helaas ook onveilige situaties, waaronder dubbel parkeren.
Parkeert u a.u.b. in de daarvoor bestemde vakken! Desnoods op het
parkeerterrein bij de Lidl of in de (parkeervakken van de) Albert Termotestraat.
In de week van 18 t/m 20 september is het Schoolbrengweek (niet meer
Schoolbrengdag, zoals de afgelopen jaren). Focus van deze week ligt op het
veilig naar school en naar huis gaan, het liefst lopend, met de fiets, de step, etc.
We gaan deze week bijhouden hoeveel kinderen er lopend, met de fiets of met
de auto naar school komen.
Rol ouders in verkeersopvoeding belangrijker dan ze zelf denken (bron: www.schoolopseef.nl)
Ouders vinden veiligheid en verkeersopvoeding belangrijke onderwerpen.
Maar, door het drukke gezinsleven en haast op weg naar school of sport, schiet het bewust en actief
bezig zijn met hun kind in het verkeer er regelmatig bij in en lopen kinderen ervaring mis. Dit blijkt uit
onderzoek.
Goed voorbeeld doet volgen
Om verkeersongelukken te voorkomen moeten kinderen en jongeren leren over het verkeer, veel oefenen
en het goede voorbeeld krijgen van volwassenen. Gemeenten en regio’s zetten samen met scholen
daarom al jaren volop in op verkeerseducatie aan kinderen en jongeren.
Ouders hebben ook een zeer belangrijke rol in de verkeersopvoeding van hun kinderen en kunnen
bijdragen aan het verkeersveilig gedrag van hun kind. Kinderen leren door het gedrag van hun ouders. Al
op jonge leeftijd nemen zij het gedrag van hun ouders als voorbeeld over. Ook in het verkeer leren
kinderen zo. Tot voor kort was er weinig bekend of en op welke manier ouders bewust en actief bezig zijn
met verkeersopvoeding.

Positief zelfbeeld
De meeste ouders hebben een positief beeld over hun eigen verkeersopvoeding. Ze denken dat ze goed
bezig zijn en vinden dat verkeersopvoeding een taak van de ouder is. Toch blijkt uit het onderzoek dat de
kennis over het verkeer en inzicht in eigen verkeersgedrag bij ouders niet altijd voldoende aanwezig is.
Ouders geven zelfs soms het verkeerde voorbeeld in het verkeer en onderschatten de impact van een
fout voorbeeld op hun kind.

Meer aandacht voor eigen rol en verantwoordelijkheid
Om kinderen veilig en zelfstandig aan het verkeer te kunnen laten deelnemen, gaan overheden bij
verkeerseducatie en -campagnes meer aandacht besteden aan de rol en verantwoordelijkheid van de
ouders. Als een ouder doorgaat met wat er op school is geleerd, is de leeropbrengst groter. Het is minder
productief als er thuis geen vervolg wordt gegeven of zelfs contraproductief als ouders een tegengesteld
voorbeeld geven. Door op school én thuis vanaf jongs af aan de slag te gaan met verkeer, worden
ongelukken op latere leeftijd voorkomen.
Ooievaarspas
Heeft uw kind een Ooievaarspas? Deze moet op school (elk jaar) gescand worden,
zodat u de ouderbijdrage en het schoolreisgeld niet hoeft te betalen. Overblijf, de
zwembus en extra kosten, zoals bijvoorbeeld busgeld voor het museum of de
werkweek komen niet uit het Ooievaarspasgeld.
Als uw kind een Ooievaarspas heeft, dan kunt u bij Leergeld Den Haag gratis Squla of
WoordExtra aanvragen. Squla is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8. WoordExtra
is er voor kinderen in groep 1 en 2. Aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl
Overblijf en MijnSchoolinfo
Als uw kind overblijft, moet u uw kind aanmelden, zodat wij weten dat uw kind overblijft. U
moet dit doen op de volgende website: www.overblijvenmetedith.nl. U kunt in de agenda uw
kind(eren) aan- of afvinken. Dit kan zelf voor een langere periode.
Heeft u geen inloggegevens meer, of lukt het inloggen niet, meester Steven op de
administratie helpt u er mee!
Helaas staan er nog facturen van het afgelopen schooljaar open van verschillende gezinnen.
We vragen u deze zo snel mogelijk te betalen, anders moeten we stappen ondernemen.
Weet u niet of u nog een factuur open heeft staan? Log in en bekijk uw facturen! U kunt het
geld overmaken, contant of met pin op school betalen!
Alle informatie (waaronder de nieuwsbrief, vragen van de leerkrachten, inschrijven voor starten rapportgesprekken) gaat via onze ouderportal MijnSchoolinfo. U kunt de app downloaden
op uw telefoon of inloggen op de computer/laptop: https://19mz00.mijnschoolinfo.nl.
Op deze manier mist u geen informatie en kunt u foto’s bekijken van uw kind in de groep op
de groepspagina!
Ontwerpwedstrijd logo ‘Gezond Houtwijk’- meer informatie volgt later

