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Agenda
Het gratis schoolfruit gaat weer starten!
In de week van 11 november gaat het gratis
schoolfruit weer starten. Dit zal duren tot half
april. De leerkrachten bepalen zelf wanneer zij
het fruit/de groente in de klas eten. Dit kan zijn
in de kleine pauze, maar ook in de middag.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de
klas fruit en groente te eten. Als deelnemende
basisschool ontvangen we 20 weken lang
iedere week 3 porties groente en fruit voor alle
leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij
financiering van de Europese Unie.
Staken – woensdag 6 november
Woensdag 6 november is de school i.v.m.
de landelijke onderwijsstaking gesloten!
Het werk wordt massaal neer gelegd, om
te zorgen dat het onderwijs én de
leerlingen krijgen wat ze verdienen.
Gezond Houtwijk – project van onze wijk
Vanuit onze wijk is een initiatief ontstaan om
Houtwijk gezonder te maken. Deelnemende
partijen zijn o.a. de Albert Heijn, het
wijkberaad, SV Houtwijk, wijkcentrum
Bokkefort en onze school. De eerste actie was
het maken van een logo. Woensdag 6
november worden het logo én de prijswinnaar bekend gemaakt. Dit
gebeurt om 11.00 uur in de Albert Heijn. Iedereen is van harte welkom!
Leerlingenraad
23 september is de eerste bijeenkomst van de
leerlingenraad geweest. Dilara en Nigel, Diya en
Abi, Belinay en Amaru en Resul en Sanae hebben o.a. gesproken over
wat een leerlingenraad is en hoe je omgaat met informatie die je
hoort tijdens de leerlingenraad. Eén van de vaste onderdelen van de
leerlingenraad is het pesten op school. Verder is er gesproken over de
verkeersoverlast aan het begin en einde van de schooldag.
Breakdance
Meester Carlos van de breakdance was de week voor de herfstvakantie niet aanwezig. Hij komt uit Rotterdam en had die week
herfstvakantie. Dit hadden we in de planning even gemist.
We gaan bekijken wanneer we deze les inhalen! Komende
donderdag is er uiteraard wel weer les!

Maandag 28 okt t/m vrij 1 nov
* Laatste week gratis schoolmelk
Maandag 28 oktober
* 1e schooldag na de herfstvakantie
* Geen sportinstuif (meester Willem
afwezig)
Woensdag 30 oktober
* 08:30 uur OR bijeenkomst
Donderdag 31 oktober
* Naschoolse cursus Breakdance – groep 6
en 7; 15.00 – 16.00 uur
Vrijdag 1 november
* 13:00 – 15:00 uur: groep 8 naar het Maris
college voor techniek lessen. De
leerlingen van groep 8 blijven gratis over.
Maandag 4 november
* Sportinstuif; groep 5 t/m 8; 15.00 – 16.00
uur
Dinsdag 5 november
* Voorstelling ‘Blauwe plekken’ – gr. 7 en 8
* Groep 8 in de middag naar verschillende
VO scholen eventueel op de fiets!
Woensdag 6 november
* Stakingsdag! Alle leerlingen zijn vrij!
Donderdag 7 november
* Groep 8 in de middag naar verschillende
VO scholen eventueel op de fiets
* Naschoolse cursus Breakdance – groep 6
en 7; 15.00 – 16.00 uur
Vrijdag 8 november
* Nationaal schoolontbijt – alle leerlingen
ontbijten op school om 08.30 uur!
* 13:00 – 15:00 uur: groep 7 naar het Maris
college voor techniek lessen. De
leerlingen van groep 7 blijven gratis over.
Maandag 11 november
* De volgende nieuwsbrief komt uit
* Leerlingenraad – deze leerlingen blijven
(gratis) over. Denk aan het meenemen
van de lunch!
* Start schoolfruit
* Sportinstuif; groep 5 t/m 8; 15.00 – 16.00
uur

Sportinstuif
Op (vrijwel elke) maandag na schooltijd van 15.00 – 16.00 uur kunnen de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 naar de sportinstuif. De leerlingen mogen direct na de les naar de
gymzaal om daar onder leiding van meester Willem extra te sporten. In de agenda op de
eerste pagina van de nieuwsbrief is te zien wanneer de sportinstuif mogelijk is.
Nieuws van de voorzitter van de MR – Frank van Zanten
Afgelopen schooljaar is één lid van de oudergeleding en één personeelslid van de medezeggenschapsraad gestopt. Vanuit het team is na een verkiezing juf Kelly gekozen als derde (personeels) MR lid.
Tegelijkertijd is een zoektocht begonnen naar een nieuwe geschikte kandidaat voor de oudergeleding.
Na de aanmeldperiode was er één ouder die zich had aangemeld. Omdat er bij een enkele
aanmelding geen verkiezing nodig is, heeft Eva Snippe (moeder van Jazzlyn uit groep 5) op 7 oktober,
tijdens de eerste MR-vergadering van dit schooljaar, zitting genomen in de MR.
Via deze weg bent u geïnformeerd over de nieuwe vertegenwoordigers en wens ik Eva en Kelly veel
succes in de MR.
Daarnaast wil ik u graag wijzen op de brievenbus waarin u vragen of opmerkingen kunt doen die u heeft
voor de MR. Deze brievenbus is te vinden aan de muur tegenover de hoofdingang (witte brievenbus).
Uiteraard bent u ook van harte welkom om mij of één van de andere leden van de MR aan te spreken.
Samenstelling MR 2019/2020:
• Karima Sanhaji (moeder Nour, Aïcha en Saffiya)
• Rizy van Wichelen (moeder Stan en Elsa)
• Eva Snippe (moeder Jazzlyn)
• Frank van Zanten (leerkracht groep 5)
• Christa Bekking (leerkracht groep 3)
• Kelly Gardien (leerkracht groep 5)
Ook kunt u een e-mail sturen naar f.vanzanten@obshoutwijk.nl. Wij zullen uw vragen en opmerkingen
behandelen tijdens de geplande vergaderingen.
Bezoek middelbare scholen door groep 8
Dinsdag 5 en donderdag 7 november brengen de leerlingen van groep 8 de
eerste bezoeken aan verschillende middelbare scholen. Juf Marja en Damla
hebben de leerlingen zó ingedeeld dat zij zoveel mogelijk bezoeken brengen
aan scholen waar zij qua niveau naar toe zouden kunnen na groep 8. Meer
informatie ontvangt u van de leerkrachten van groep 8 via MijnSchoolinfo.
Nationaal schoolontbijt – vrijdag 8 november
Op vrijdag 8 november schuift de hele school aan tafel voor een gezond
ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag. Zo leert uw
kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat
zij ’s ochtend het beste kunnen eten.
Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! Kinderen kunnen kiezen uit
volkorenbrood, -bolletjes en -krentenbollen, volkorencrackers, glutenvrij
brood, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers,
yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit. In de ontbijtweek leren een
half miljoen kinderen met speciaal lesmateriaal wat gezond ontbijten is.
De online Ontbijtmeter helpt ze ontdekken hoe gezond hun ontbijt is en
hoe ze het kunnen verbeteren. Op school krijgen de kinderen ook animatiefilmpjes te zien rond de
thema’s Ontbijt jij elke dag?, Ontbijt jij gezond? en Beweeg jij genoeg? Daarover praten ze dan in de
klas. En er is een nieuwe les over de VijfVuistregels van het ontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt is dus een
leuk én leerzaam ontbijtfeest!
Op de website: https://www.schoolontbijt.nl/ouders vindt u meer informatie over het nationale
schoolontbijt en ook een quiz: ‘Wat voor ontbijtmama of –papa ben jij?’…….

