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We gaan weer beginnen!
Wat fijn om straks de kinderen weer op school te zien en enigszins
gewoon aan het werk te gaan. Gek ook wel, na zo’n lange periode
(niet zijnde de zomervakantie…..).
U heeft via MijnSchoolInfo informatie gekregen over hoe we de
komende weken gaan werken en van de leerkrachten heeft u de
groepsindeling gekregen. Hierin kunnen we niet schuiven, omdat er
gekeken is naar broertjes/zusjes (behalve groep 8 omdat zij aan de
musical gaan werken).

Agenda
Vrije dagen:
* donderdag 21 en vrijdag 22 mei
Hemelvaart
* maandag 1 juni Tweede pinksterdag
Vrijdag 19 juni (onder voorbehoud)
* Schoolfotograaf
Maandag 29 juni (onder voorbehoud)
* Studiedag
Vrijdagmiddag 17 juli, 12.00 uur
* Start zomervakantie

Waarom kiest OBS Houtwijk voor halve dagen naar school?
Onderwijs is maatwerk en dient zo ingericht te worden op wat in díe
schoolsituatie belangrijk is voor díe kinderen, díe ouders en dát team.
We hebben er bewust voor gekozen om álle kinderen élke dag te
zien. Op deze manier bieden we aan wat er echt toe doet voor onze
kinderen. We hebben focus op de leerlingen doordat zij 4 dagen per
week hun eigen leerkracht zien. Wij willen júist in 1 week 4 dagen in
de week 2.5 uur voor alle kinderen de instructiestof kunnen
aanbieden wat anders versnipperd moet worden.
Ook houden we op deze manier het team het meest fit en gezond,
doordat zij geen overblijf met de leerlingen hoeven te doen.
Externen mogen nl. het gebouw (nog) niet in.
In 1 zin samengevat: ons beleid komt voort uit de onderwijsbehoefte
van onze (specifieke) leerling-populatie.

De rest van de agenda is nog even leeg,
in afwachting van hoe het verder gaat de
komende weken!

Dochter voor juf Nicole
Juf Nicole is dinsdag 5 mei bevallen van een dochter, Mila Helena (2955
gram). Mama en Mila maken het goed.
We wensen juf Nicole en papa Frans een schitterende tijd toe.
Geniet (extra) van elkaar in deze bijzondere periode.

Schoolfotograaf - vrijdag 19 juni (onder voorbehoud)
De schoolfotograaf komt (onder voorbehoud) op vrijdag 19 juni naar school om
portretfoto’s te maken. Uiteraard volgens de dan geldende regels. Het is dan ook
even de vraag of er groepsfoto’s gemaakt kunnen worden, of dat het een
zogenoemde ‘koppenkaart’ wordt.
Suikerfeest
Mocht het Suikerfeest op maandag 25 mei vallen, dan krijgt u daar een vrije dag
voor voor uw kind(eren). U moet dit als ouder wel bij de leerkracht melden
(telefonisch, via de mail of via MSI).

Belangrijke afspraken voor de komende periode
Groepsindeling en tijden
Elke groep is verdeeld in 2 groepen. Er kan niet gewisseld
worden.
De ene groep gaat maandagochtend en
dinsdagochtend naar school van half 9 tot 11 uur en
donderdagmiddag en vrijdagmiddag van half 1 tot 3 uur.
De andere groep gaat maandagmiddag en
dinsdagmiddag naar school van half 1 tot 3 uur en
donderdagochtend en vrijdagochtend van half 9 tot 11
uur.
Thuiswerk
Leerlingen werken de dag(delen) dat zij thuis zijn aan
thuiswerk!
Ouder(s)/verzorger(s)
Ouders mogen de school niet in en het schoolplein niet op!
Blijf achter de hekken of achter het afzetlint.

Halen / brengen
Leerlingen komen óf zelfstandig naar school of worden gebracht door 1
ouder/verzorger. Leerlingen lopen zelf naar de groep zodra de buitendeur
open is.
Er worden 3 verschillende in- en uitgangen gebruikt.
Kleuters: ingang grote gymzaal Mari Andriessenstraat 40
Groepen 3 en 4: ingang halverwege het schoolplein
Groepen 5 t/m 8: hoofdingang aan de straatkant, Mari Andriessenstaat 42.
Leerlingen gaan aan het einde van de lestijd direct óf zelfstandig naar huis óf
worden door de leerkracht naar het plein / de uitgang gebracht en
overgedragen aan de
ouder/verzorger.
Niet naar school bij:
• Verkoudheid
• Niezen
• Hoesten
• Keelpijn
• Moeilijk ademen
• Koorts
Wanneer iemand gedurende de dag
Corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat hij/zij naar huis. Dit
geldt ook voor leerkrachten. Ouders
worden op de hoogte gesteld en
gevraagd hun kind te halen.

