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Gedragsregel van de maand

Agenda
Maandag 3 februari
* 08.30 uur opening project kunst
* 13.00 – 15.00 uur participatie lessen gr. 8
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif gr. 6, 7, 8
* 15.15 – 16.16 uur; technisch bouwen gr.
1, 2 en 3

Vertrek juf Karen
Na 20 jaar met plezier gewerkt te hebben op OBS Houtwijk, is het
voor mij tijd voor een volgende stap in mijn ontwikkeling en
loopbaan. Gestart als vakleerkracht gym, doorgestroomd als
groepsleerkracht en eindigend als directeur, heb ik mij voor de
volle 100% ingezet voor o.a. de ontwikkeling van onze leerlingen,
het contact met ouders en het welzijn van de collega's.
Dat betekent dat ik gekozen heb voor een nieuwe baan binnen
ons bestuur. Ik word directeur op OBS Prins Willem Alexander in de
wijk Laak.
Ik ga de school uiteraard niet zó maar verlaten. Ik houd u op de
hoogte van de ontwikkelingen, wanneer ik precies
wegga (april/mei), wie er in mijn plaats komt, etc.
Totdat ik vertrek, blijf ik uiteraard mijn functie
uitvoeren, zoals u dat van mij gewend bent.

Start project Kunst
Maandag 3 februari start het project
Kunst. De opening vindt plaats op het
schoolplein en er is een hele speciale
gast. Iedereen is van harte welkom om
de opening om half 9 op het schoolplein mee te maken!
Via MSI heeft u al meer informatie ontvangen over dit project!
Zet donderdag 12 maart in ieder geval alvast in uw agenda!
Van 18.30 – 19.30 uur wordt het project afgesloten met een
tentoonstelling en speurtocht in de school!
Rapportgesprekken
Gedurende de week van 17 t/m 21 februari zijn de
rapportgesprekken voor de leerlingen van de groepen
1 t/m 7. U kunt zelf een datum en tijd kiezen in
MijnSchoolInfo bij de ‘oudergesprekken’. Dit kan vanaf
10 februari. Als u geen datum en tijd kiest, wordt u
ingedeeld door de leerkracht!

Dinsdag 4 februari
* Ochtend: oefentoets Cito – gr. 8
* 15.15 – 16.15 uur; Spaans gr. 6, 7 en 8
Woensdag 5 februari
* 11.00 – 12.00 uur; Westcoaching; gr. 8
Donderdag 6 februari
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
gr. 1a, 1b, 2, 7 en 8
* GEEN gym instuif gr. 3, 4, 5
* 15.15 – 16.15 uur; chemie, gr. 4 en 5
Vrijdag 7 februari
* 13:00 – 15:00 uur: gr. 7 naar Maris voor
techniek. Gratis overblijf.
Maandag 10 februari
* Verschillende groepen schaatsen op de
Uithof. Informatie volgt!
* 12.00 – 13.00 uur; leerlingenraad
* 13.00 – 15.00 uur participatie lessen gr. 8
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif gr. 6, 7, 8
* 15.15 – 16.16 uur; technisch bouwen gr.
1, 2 en 3
Dinsdag 11 februari
* Ochtend: oefentoets Cito – gr. 8
* 15.15 – 16.15 uur:; Spaans gr. 6, 7 en 8
Woensdag 12 februari
* 11.00 – 12.00 uur; Westcoaching; gr. 8
Donderdag 13 februari
* Studie dag leerkrachten: de leerlingen
zijn vrij!
Vrijdag 14 februari
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
gr. 1a, 1b en 2
* 13:00 – 15:00 uur: gr. 8 naar Maris voor
techniek. Gratis overblijf.
Week ma. 17 t/m vrij. 21 februari
* Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7!
Inschrijven via MijnSchoolInfo vanaf 10
februari! Kies zélf uw datum en tijd!

Overblijf
Tussen de middag worden de leerlingen die overblijven opgevangen door de overblijfkrachten en onze
(nieuwe) sportcoördinatoren Guillen en Naoufal.
De leerlingen eten vanaf 12 uur in de klas en gaan daarna (als het weer het toelaat) naar buiten om op
het plein te spelen. Zoals eerder aangegeven, kiezen de kinderen een vak waar zij aan de slag gaan.
Dat kan o.a. zijn bij voetbal, bij trefbal of in de relaxzone.
De overblijfkrachten en de sportcoördinator houden toezicht op de
leerlingen op het schoolplein en doen activiteiten met hen. Leerlingen
die niet overblijven mogen tijdens de overblijf NIET op het plein.
Dit doen we, zodat de overblijfkrachten de leerlingen die overblijven
goed in de gaten kunnen houden en er niet ineens andere leerlingen
tussendoor lopen. De overblijfkrachten en de sportcoördinator zijn
verantwoordelijk voor de leerlingen die overblijven en niet voor de
andere leerlingen.
Leerlingen (en hun ouders) van de basisschool mogen vanaf 12.50 uur,
als de leerkrachten het toezicht van de overblijf overnemen, het schoolplein weer op.
Kleuters mogen om 12.50 uur direct naar binnen, leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven op het plein en
gaan in de rij staan als de bel gaat.
Peuterleerplek Houtwijk heeft vanaf 12.45 uur inloop. Dat betekent dat ouders van peuters met hun kind
om 12.45 uur over het schoolplein naar de ingang mogen en kunnen lopen.
Mocht u bij het hek van de school aangesproken en/of tegengehouden worden, dan weet u waar dat
voor is.
Betaal uw openstaande facturen voor de overblijf!
Aan de overblijf zijn kosten verbonden, nl. €1,50 per keer per kind.
Als uw kind tussen de middag is overgebleven, ontvangt u aan het einde van de
maand een factuur in de mail. U kunt deze controleren en het aangeven als er
fouten op staan.
Als u een machtiging tot automatische betaling heeft afgegeven, wordt het
betreffende bedrag de maand erna van uw rekening afgeschreven.
Als u géén machtiging heeft afgegeven, moet u zelf het bedrag over maken of
op school komen betalen (contant of pin). Helaas zijn er veel ouders die dit niet
doen. U ontvangt dan een herinnering via de mail en op een gegeven moment
ontvangt u van ons ook de factuur op papier.
We zijn op deze manier veel tijd kwijt aan de overblijf, die we liever besteden aan onderwijs!
Er zijn ook nog steeds veel ouders die hun kind niet aanmelden in de agenda van ‘Overblijven met
Edith’. Ook dit kost veel tijd en van te voren weten we niet dat uw kind aanwezig is bij de overblijf.
Wij vragen u 2 dingen:
1. Meld uw kind aan in de agenda van www.overblijvenmetedith.nl!
2. Betaal uw factuur zodra u deze heeft goedgekeurd!
De komende tijd ontvangt u een briefje (in de brooddoos van uw kind) als u uw kind niet heeft
aangemeld én openstaande facturen worden (nogmaals) op papier aan u verstrekt. Betaal a.u.b. zo
snel mogelijk!
Mochten facturen te lang open blijven staan, gaan we over tot het weigeren van uw kind bij de overblijf
tot u betaald heeft! Dit is niet iets wat we willen, maar andere ouders betalen hun factuur netjes op tijd
(waar we uiteraard heel blij mee zijn)!
Heeft u geen account op ‘Overblijven met Edith’ of werkt deze niet goed? Kom langs op school, dan
maken we het in orde!!! Ook kunnen we u helpen met het afgeven van een machtiging!

