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Agenda
Parkeer ergernissen
Van ouders die met de auto
komen, krijgen we regelmatig
klachten over het parkeergedrag van andere ouders!
Er wordt dubbel of schuin
geparkeerd, er wordt geparkeerd op plekken waar helemaal
geen parkeerplekken zijn….. Vervolgens zit er niemand in de auto
als een andere bestuurder wil vertrekken.
Als daar iets van wordt gezegd, wordt er helaas nog wel eens
agressief gereageerd! Laten we het gezellig houden en parkeer
op de daarvoor bestemde plekken!
Er is voldoende parkeergelegenheid rond de school. U kunt
parkeren op het parkeerterrein achter het winkelcentrum en in de
Albert Termotestraat. U moet dan alleen een paar meter verder
lopen. Dan moet u misschien iets eerder van huis vertrekken!
Nog beter: kom lopend of met de fiets naar school! Ook nog eens
beter voor de gezondheid!
We hebben weer gevraagd of er door de politie gecontroleerd
kan worden. Zij geven aan dit te willen doen, maar zitten ook met
personeelsproblemen. Mocht
de politie controleren, reken
dan op een bekeuring als u
fout geparkeerd staat! Boos
worden heeft geen zin! U heeft

ervoor gekozen de auto zo
te parkeren.
Kerst op OBS Houtwijk
Ook dit jaar vieren we weer
uitgebreid Kerst op school. De
kerstcommissie is druk bezig met
het organiseren van allerlei
activiteiten. Hiernaast in de agenda ziet u al workshops op vrijdag 13
december, een kerstmarkt dinsdag 17 december en uiteraard het
jaarlijkse kerstdiner. U ontvangt zo snel mogelijk meer informatie.
Staking 30 en 31 januari
De onderwijsbonden hebben nieuwe
stakingen afgekondigd op donderdag
30 en vrijdag 31 januari.
Het is nog onduidelijk wat er gaat
gebeuren deze twee dagen. Wel
vragen we u alvast rekening te
houden met de mogelijkheid dat de
school gesloten is.

Maandag 9 december
* Laatste gyminstuif
Dinsdag 10 december
* 10.00 uur: voorstelling ‘Broodkapje en de
boze rat’ voor de groepen 3, 4a en 4b
* 11.00 uur: opening broodcontainer in
Bokkefortpark. Leerlingen van de
groepen 3, 4a en 4b zijn aanwezig, net
als de moeders van de taalles
Donderdag 12 december
* Laatste naschoolse cursus Breakdance,
meer informatie volgt per brief
Vrijdag 13 december
* 13:00 – 15:00 uur: groep 7 naar Maris
voor techniek. De leerlingen van groep 7
blijven gratis over
* 13.00 – 15.00 uur: workshops Kerst alle
groepen (behalve 7)
Dinsdag 17 december
* 14.45 – 16.00 uur: kerstmarkt – leerlingen
verkopen eigen gemaakt werk voor een
goed doel
Woensdag 18 december
* 18.00 – 19.00 uur: kerstdiner
Donderdag 19 december
* 12.00 uur: start kerstvakantie
Vrijdag 20 dec. t/m zondag 5 januari
* Kerstvakantie
Maandag 6 t/m vrijdag 10 januari
* Luizencontrole na de vakantie
Maandag 6 januari
* Volgende nieuwsbrief komt uit
Vrijdag 10 januari
* 13:00 – 15:00 uur: groep 8 naar Maris
voor techniek. De leerlingen van groep 8
blijven gratis over
Maandag 13 januari
* Leerlingenraad
Dinsdag 14 en woensdag 15 januari
* Rapport- en adviesgesprekken groep 8
Donderdag 16 januari
08:30 uur: kleuterinformatie ochtend

Zwangere collega’s
Zoals u wellicht al weet is er een aantal collega’s zwanger. Dat
betekent dat hun werkzaamheden over genomen moeten gaan
worden door anderen. Het vinden van vervanging is helaas niet zo
gemakkelijk.
Juf Minke zal na de kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan.
Dat betekent dat juf Tamara haar IB taken op maandag zal
overnemen. Gelukkig hebben we juf Irma, die vorig jaar met
prepensioen is gegaan, bereid gevonden in te vallen in groep 2.
Juf Kelly komt een dag extra werken en zal op donderdag groep 7
les gaan geven in plaats van juf Minke.
Ook de buik van juf Damla groeit gestaag. De planning is dat zij
vrijdag 17 januari voor het laatst op school is voor haar verlof
begint. Juf Marja zal 1 dag extra in de groep staan. De vacature
voor de andere twee dagen staat nog open, maar we zijn druk bezig met het vinden van vervanging.
Op dit moment zijn er twee mogelijke kandidaten en zijn we positief over het invullen van de vacature.
En ook juf Nicole is zwanger. Juf Nicole is voorlopig nog op school. Zij zal waarschijnlijk vlak voor de
meivakantie met verlof gaan. Ook met de invulling van haar werkdagen zijn we druk bezig, maar
gelukkig hebben we daar nog even de tijd voor.
Mocht u mensen kennen die les mogen geven (een onderwijsbevoegdheid hebben), dan horen we dat
uiteraard graag. Ook al is het wat langer geleden dat zij voor de klas hebben gestaan. Via ons bestuur
zijn er allerlei begeleidingsmogelijkheden!
Gedragsregel van de maand: ‘We werken en spelen samen’

