
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van obs Houtwijk 

Deze week stond in het teken de Kids Top 20. Wat een feestje was dit. Dicht bij allerlei artiesten, iets mogen 

zeggen voor TV en vooral dansen. 

Het was wel wat lang omdat er soms iets opnieuw gedaan moest worden maar dat mocht de pret niet drukken. 

Zaterdag 25 september is OBS Houtwijk te zien op NPO ZAPP (Ned. 3) om 9.00 uur. 

 

Naschoolse sport 

Afgelopen week is de na schoolse sport begonnen. Op maandag en donderdag bieden we verschillende 

sportactiviteiten aan. Er is nog plek genoeg! Schijf in via het toestemmingsformulier wat al eerder uitgedeeld is. 

Let op! Maandag 20 september gaat de naschoolse sport niet door i.v.m. de studiemiddag. 

 

Eten en drinken 

Iedere dag hebben de kinderen pauze of overblijf op school. We merken binnen school dat veel kinderen of heel 

veel of juist heel weinig eten en drinken mee krijgen. Ook merken we aan kinderen dat ze niet ontbijten. Zou u hier 

thuis aandacht aan kunnen besteden. Geen ontbijt betekent geen energie om de lessen zoals taal en rekenen op 

een goed manier te kunnen volgen. Het lijkt misschien op zeuren maar we merken dat kinderen er zelf last van 

hebben als ze niet genoeg eten en drinken of niet ontbijten. Helpt u mee om dit voor elkaar te krijgen? Graag! 

 

Agenda 

Maandag 20 september 

Studiemiddag vanaf 12.00 

uur vrij! 

Dinsdag 21 september 

Prinsjesdag vrij! 

Woensdag 22 september  

Startgesprekken t/m 29 

september. 

Donderdag 24 september   

Beachsportdag voor 

groepen 5 t/m 8 
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Nieuwsbrief Schooljaar 2021-2022          

Nummer 2 

Nieuws van Peuterleerplek Houtwijk 

Nieuws:    

We zijn begonnen 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 

starten. Breng uw kind dus op tijd. 



 

KIDS TOP 20 

    

Kippen 

Onze kippen zijn van hun logeeradres naar school gekomen. Waarom ook weer kippen? Het verhaal van kippen op 

school is ontstaan met het project lente bij de kleuters. We wilden met de kleuters meenemen in het proces van ei 

tot kip. 10 eitjes in de broedmachine waarvan er 6 uitgekomen zijn. De kinderen hebben toen allemaal kunnen 

knuffelen met de kuikens en helpen verzorgen. Tijdens de zomervakantie zijn de kuikens uit logeren gegaan bij juf 

Tamara en juf Daniëlle. Al gauw bleek dat het geen kippetjes waren maar haantjes. En dan wordt het lastig werken 

op school als er steeds haantjes tussendoor kukelen. 

Juf Daniëlle heeft de haantjes terug gebracht naar de boerderij waar ook de eitjes vandaan kwamen. Daar hebben 

ze een prima leventje. In ruil daarvoor heeft juf Daniëlle 3 kippetjes mee terug genomen. Nu zijn ze dan eindelijk op 

school en mogen ze rondscharrelen in de tuin en hebben ze een mooi kippenhok waar ze ’s nachts lekker warm 

kunnen zitten.  

Iedereen kan met de kippen knuffelen, ook zal er kippencorvee zijn. Helpen met voeren, schoonmaken van het hok 

en de tuin. We merken en weten dat de kinderen dit heel leuk vinden om te doen.  



Hieronder stellen ze zich even aan u voor. De witte kip eet Plof, de grijze heet Dushi en de lichtbruine kip heet 

Blondie. Vanaf volgend voorjaar hopen we op lekker verse eitjes want die gaan ze zeker leggen. 

 

Fietsles voor ouders 

Binnenkort starten we weer met fietslessen voor kinderen maar dit keer verzorgen we ook weer fietslessen voor 

ouders. Deze fietsles staat gepland voor vrijdag 1 oktober en vrijdag 8 oktober van 10.30 tot 11.30. 

 Er zijn helaas maar 10 plekken vrij dus wees er snel bij.  

Stuur een berichtje via Social Schools als u zich aan wilt melden. 

                                                                               

Overblijf                          

Veel ouders melden hun hun kind niet aan bij de overblijf zoals dit hoort. Dit merken we iedere dag opnieuw als we 

gaan controleren welke kinderen overblijven. Als uw kind moet overblijven meldt u uw kind dan aan bij www. 

overblijvenmetedith.nl 

Vrijwillige ouderbijdrage                                                                                                                                                           

Ieder jaar vragen we als school een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten en extraatjes. In verband met Corona 

en de schoolsluiting hebben we dit vorig jaar niet gedaan. Dit jaar gaan we dit wel weer van u vragen. Van de 

vrijwillige bijdrage organiseren we activiteiten en extraatjes zoals uitjes, feesten, een ijsje tijdens een warme dag 

etc. alles wat buiten de lesactiviteiten valt. 

We vragen u om een bijdrage van € 25,- euro per kind. Dit kunt u storten op  NL81 INGB 0007 2340 83 ten 

name van DHS Houtwijk, vermeldt hierbij de naam van uw kind en groep. Dank u wel. 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 


