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Nummer 1
Nieuws van Peuterleerplek Houtwijk
Nieuws:
Beste ouders, we zijn weer begonnen en vinden het heel fijn om alle peuters te
zien.
Tot 10 september werken we aan het thema ’Welkom’. Hier leren wij de peuters
onze regels zoals in de kring zitten, in de rij staan, samen spelen en opruimen.

Mari Andriessenstraat 42, 2552 KN Den Haag
W: www.jonglerendenhaag.nl
T: 070- 2053562

Agenda
070-2053562 www.jonglerendenhaag.nl

Donderdag 9 september
Tuinbouwles gr 8
Dinsdag 14 september
KIDS top 20 voor groep
6/7/8/
Maandag 20 september
Studiemiddag vanaf 12.00
uur vrij!

Vanaf maandag 13 september gaan we starten met thema ‘Verkeer’ en zodra het
weer kan zullen we een verkeerswandeling gaan doen met de ouders.
Mededelingen:
•

Let op! De inlooptijd is nu van 8.15 tot 8.30 uur. Dan gaan we in de kring

Dinsdag 21 september
Prinsjesdag vrij!
Woensdag 22 september
Start van de
Startgesprekken t/m 29
september.

starten. Breng uw kind dus op tijd.
Nieuws van obs Houtwijk
Schooljaar 2021-2022 is van start gegaan! We zijn heel blij alle kinderen weer te zien. Gelukkig zijn er geen gekke
dingen in de vakantie gebeurd en is iedereen gezond! We hopen dat het een schooljaar gaat worden waarbij we
de maatregelen kunnen gaan afbouwen en elkaar weer beter kunnen spreken, binnenlaten etc. oftewel een
gewoon schooljaar.
Helaas bestaan de maatregelen nog steeds en zullen we dus nog even vol moeten houden. Tot op dit moment
zullen we de maatregelen volgen tot 20 september. Zodra er iets verandert zullen we u hiervan op de hoogte
brengen.
Voorstellen nieuwe leerkrachten
Dit schooljaar zijn er twee nieuwe leerkrachten gestart op obs Houtwijk, juf Marja van den Broek groep 8 en
meester Wim Stoop voor de gym. De leerkrachten stellen zichzelf aan u voor.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Wim Stoop en ik ben 22 jaar oud. Komend schooljaar zal ik op maandag
en donderdag de gymlessen gaan geven op de Houtwijk school. Als gymleraar moet ik
natuurlijk van alle markten thuis zijn op het gebied van sport maar mijn hart ligt bij
basketbal. Tot mijn 18 heb ik op basketbal gezeten. Hiermee ben ik door een blessure
helaas gestopt.
Naast het lesgeven en het basketballen houd ik ervan om tijd door te brengen met mijn
vrienden en familie. Ook heb ik veel mooie reizen mogen maken voordat de pandemie in
sloeg en hoop dit weer volop te kunnen gaan doen in de toekomst.
Ik hoop er een mooi en sportief jaar van te gaan maken en kijk ernaar uit om de mensen
in en rondom de school beter te leren kennen.
Sportieve groet, Wim Stoop

Ik wil mij graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Marja van den Broek en ben met ingang van dit nieuwe schooljaar de nieuwe juf van groep 8.
Ik ben al 40 jaar met heel veel plezier werkzaam in het onderwijs, voornamelijk in groep 8. Ooit ben ik begonnen in de
Schilderswijk en daarna ben ik werkzaam geweest in Ermelo/ Harderwijk. Sinds 2019 weer terug in Den Haag en nu
een nieuwe start op obs Houtwijk. Een hele leuke, gezellige school en ik heb heel veel zin om samen met de kinderen
van groep 8 er een leuk, leerzaam, maar vooral gezellig jaar van te maken!
Voelt u zich vrij om naar mij toe te komen of mij te berichten in Social Schools als u ergens
Mee zit.
Met vriendelijke groet,
Juf Marja.
Wij wensen juf Marja en meester Wim een hele leuk tijd toe op OBS Houtwijk!
Speerpunten schooljaar 2021-2022
Graag willen we u meenemen in de speerpunten van schooljaar 2021-2022. Belangrijke punten om aan te werken
blijven natuurlijk taal, rekenen en (begrijpend) lezen maar daar bestaat een schooldag niet alleen uit. Ook creatieve
vakken, sociaal emotionele lessen, gym en vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie zijn belangrijk. Naast
al deze vakken vinden wij het als team belangrijk dat kinderen leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen
leerproces en dat ze daar ook zelf keuzes in kunnen maken. Kinderen weten heel goed waar ze wel en niet goed in
zijn maar ook wat ze graag willen leren of waar ze beter in willen worden. Dit heet eigenaarschap. Eigenaarschap is
een van de speerpunten waar we dit jaar heel veel aandacht aan gaan besteden, dit doen we in de klassen en
tijdens studiedagen.
Dit doen we door circuits en workshops aan te bieden maar ook door groepsdoorbroken te gaan werken. Kinderen
worden op deze manier beter op eigen niveau bediend en kunnen hierdoor meer successen en vooruitgang
boeken, daarnaast leren kinderen meer om hun eigen eigenaarschap te ontwikkelen en te vergroten. De
leerkrachten gaan de kinderen hierin begeleiden en stimuleren.
Een ander speerpunt dit jaar is gedrag. We merken dat er een verandering in gedrag plaatsvindt door de hele
school. Kinderen worden harder naar elkaar, kinderen vinden het moeilijk om naar elkaar of de leerkracht te
luisteren. Dit kan soms de veiligheid in de groep beïnvloeden. Ook gedrag hoort bij eigenaarschap ben je je bewust
van je eigen gedrag, kun je een ruzie op een andere manier oplossen in plaats van elkaar pijn te doen.

We hebben hiervoor met het team gekeken naar gewenst en ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag.
Wat voor gedrag willen we op OBS Houtwijk en wat moeten we hiervoor doen? Dit doen we ook met de kinderen.
Hoe kijken zij aan tegen ongewenst en gewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag en hoe veilig voelen ze zich
in de groep, waar komt dit door? Allemaal vragen waar we mee aan de slag gaan. Hieruit zullen schoolregels gaan
komen die we dit jaar verder gaan uitdiepen in de klas en met het team in studiedagen.
Ook hebben we een time-out protocol gemaakt waarbij gedrag en eigenaarschap heel dicht bij elkaar komen.
Hoe ziet dit Time out protocol eruit? Het is niet bedoeld als straf maar als nadenktijd kortom weer terug naar
eigenaarschap.
Als team en als school zijn we hier lerend in en hebben onszelf dan ook een schooljaar de tijd gegeven om te kijken
wat werkt voor OBS Houtwijk en wat niet, wat moeten we aanpassen als het gaat om eigenaarschap en gedrag.
De speerpunten van dit jaar zullen regelmatig terug komen in de MR, tijdens oudergesprekken, in nieuwsbrieven,
Social Schools en misschien wel in gesprekken met uw kind(eren) thuis.

Time-out
Het kind
Stap 1:
Je vertoont de hele tijd
onrustig / ongewenst /
grensoverschrijdend
gedrag.

Consequentie
Waarschuwing 1

Stap 2:
Je vertoont nog steeds
hetzelfde gedrag.

Waarschuwing 2

Stap 3:
Je blijft je zo gedragen.

Time-out 1
10 minuten.

Stap 4:
Time-out 2
Nadat je terugkomt en je 30 minuten.
blijft doorgaan.

Stap 5:
Nadat je 2x een time out
heb gekregen en je weer
hetzelfde gedrag laat
zien.

Time-out 3
Groep 1/2: 1 uur
Groep 3: 2 uur
Groep 4 t/m 8: de rest van
de dag.

Picto

Overblijf
Ook de overblijf wordt dit jaar nieuw leven ingeblazen. We hebben hiervoor MEHR gevraagd. De mensen van
MEHR verzorgen al de huiswerkbegeleiding, de vakantieschool en andere activiteiten. Nu gaan ze ook de overblijf
draaien. Dit betekent voor de kinderen vaste gezichten en dat is fijn.
Om 12.00 uur zullen ze in de klas overblijven met de kinderen om hen daarna om 12.15 uur mee naar buiten te
nemen. Er zal een activiteitenprogramma ontwikkeld gaan worden voor de kinderen tijdens de overblijf. De
kinderen dragen hesjes zodat ze goed herkenbaar zijn als leerling van obs Houtwijk. Om 12.45 uur nemen ze de
kinderen per groep weer mee naar binnen waar er overdracht plaatsvindt met de leerkracht.
We sluiten niet uit dat we helemaal niet meer met overblijfouders gaan werken maar zolang de maatregelen er
zijn gaat dit niet. Gaat dit veranderen dan zullen we zeker laten weten wat we gaan doen.

Schooljaar 2021-2022
Maandag 20 september

Studiemiddag vanaf 12.00 uur vrij

Dinsdag 21 september

Prinsjesdag vrij

Vrijdag 15 oktober

margemiddag vanaf 12.00 uur vrij

Maandag 18 oktober t/m 24 oktober

Herfstvakantie

Dinsdag 16 november

Studiemiddag vanaf 12.00 uur vrij

Vrijdag 3 december

Margemiddag vanaf 12.00 uur vrij

Vrijdag 24 december

Margemidddag vanaf 12.00 uur start de Kerstvakantie

Maandag 27 december t/m 9 januari

Kerstvakantie

Vrijdag 25 februari

Margemiddag vanaf 12.00 uur start Voorjaarsvakantie

Maandag 28 februari t/m 6 maart

Voorjaarsvakantie

Maandag 7 maart

Studiedag iedereen vrij

Vrijdag 15 april

Goede Vrijdag, iedereen vrij

Maandag 18 april

2e Paasdag, iedereen vrij

Maandag25 april t/m 8 mei

Meivakantie

Donderdag 26 mei

Hemelvaart, iedereen vrij

Vrijdag 27 mei

Dag na Hemelvaart, iedereen vrij

Woensdag 15 juni

Studiedag, iedereen vrij

Vrijdag 8 juli

Start zomervakantie vanaf 12.00 uur

