
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van obs Houtwijk 

Versoepelingen zijn gaande en ook op Houtwijk willen we meer versoepelingen gaan uitproberen. We blijven 

nog enigszins voorzichtig omdat we ook via de GGD berichten krijgen dat besmettingen weer oplopen. 

Wat hebben we op dit moment besloten? De volgende versoepelingen gaan in op maandag 4 oktober a.s. 

• Ouders mogen weer het schoolplein op bij brengen en halen 

• Voor de groepen 1/2 komt er weer inloop  tot 8.45 uur op de volgende momenten: 

- Groep 1/2 C op maandag  

- Groep 1/2 B  op woensdag 

- Groep 1/2 A  op vrijdag 

• Ouders mogen om 15.15 uur de school in wanneer ze iets willen vragen of bespreken. 

• Afstand houden tot elkaar blijft een verzoek 

Ook de ouderraad willen we weer gaan opstarten hierover volgt binnenkort meer.  

We zijn heel blij dat het weer kan, wij hopen u ook. 

 

 

Agenda 

Dinsdag 5 oktober                        

Groep 7 en 8 naar de  

Zandmotor 

Woensdag 6 oktober  

Opening Kinderboekenweek    

Groep 8 naar de 

Gevangenpoort 

Vrijdag 15 oktober               

Margemiddag , 12.00 uur vrij  

Afsluiting Kinderboekenweek 

Maandag 18 oktober       

Herfstvakantie t/m zondag 24 

oktober 

 

                                          
 

Peuterleerplek Houtwijk                               

Mari Andriessenstraat 42, 2552 KN Den Haag        

W: www.jonglerendenhaag.nl                              

T: 070- 2053562       
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Nieuwsbrief Schooljaar 2021-2022          

Nummer 3 

Nieuws van Peuterleerplek Houtwijk 

Nieuws:    

• Juf Greet heeft donderdag 30 september afscheid genomen van de 

peuterleerplek omdat zij heerlijk van haar pensioen gaat genieten!  

Omdat juf Greet heerlijk aan het genieten is van haar pensioen is juf Sevda 

nieuw gekomen op de peuterleerplek. Waarschijnlijk heeft u juf Sevda al 

eens gezien. We wensen juf Sevda een leuke tijd toe op peuterleerplek 

Houtwijk! 

• Volgende week starten we met het nieuwe thema van de 

Kinderboekenweek namelijk het thema ‘Worden wat je wil’. Een leuk 

thema om mee te werken.   

 

 

 

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. 
 



Afscheid  juf Marja 

Deze week heeft juf Marja afscheid genomen van Houtwijk omdat zij heerlijk van haar pensioen gaat genieten. 

U heeft van juf Marja hierover ook zelf een bericht ontvangen via Social Schools. 

Hieronder nog wat foto’s van het allerlaatste moment op donderdag 30 september met alle leerlingen. 

                      

 

Trainingen welbevinden en veiligheid 

Binnen OBS Houtwijk gaan we met een mooi traject beginnen op het gebied van welbevinden en veiligheid. 

Welbevinden en veiligheid is nodig om te kunnen ontwikkelen. We gaan beginnen in de bovenbouw met het 

traject. Hiervoor zal mevrouw Dorinda Thostrup op school komen om samen met de leerkrachten en de groep het 

traject te doen. Dit kan zijn in de vorm van groepslessen of met groepjes kinderen. 

Hieronder stelt ze zich even aan u voor. Wij zijn heel blij met de samenwerking met Dorinda. 

 

De afgelopen week was ik voor het eerst op OBS Houtwijk. Mijn naam is Dorinda Thostrup, en al 15 jaar geef ik 

trainingen op de meest uiteenlopende scholen, in en rondom Den Haag. De komende periode zal ik gaan mee 

draaien in de bovenbouw van OBS Houtwijk. Het doel van mijn trainingen is, dat kinderen ‘lekker in hun vel’ gaan 

zitten. Het blijkt, dat veel kinderen na de lessen, gemotiveerd aan de slag gaan, goed voor zichzelf kunnen 

opkomen, prettiger zijn in de omgang, zich beter kunnen concentreren op school en betere resultaten behalen. 

Ik heb zin om jullie kinderen te leren kennen, en er een gezellige tijd van te maken.  
Dorinda Thostrup 
 

Workshop middag 

De eerste workshopmiddag van dit jaar stond in het teken van beweging en deze is heel goed verlopen want er zijn 

tal van verschillende vormen van beweging aan de orde gekomen, van dans, sport, beweging van water, wat doet 

beweging met je hartslag, fietsen, op spinnenjacht (dieren bewegen ook) en nog heel veel meer. Het ging niet 

alleen om de activiteit maar ook om het onderzoeken van een probleem of vraag. 

De foto’s laten zien hoe leuk en interessant het is geweest.  



        

       

   

 

Beachsport 

Het lijkt al langer geleden maar toch was het vorige week dat de groepen 5 t/m 8 naar de Beachsportdag op 

Scheveningen geweest. Een super sportieve dag voor de kinderen met tal van verschillende sporten. Iedereen 

bedankt voor de begeleiding en de organisatie. 

       

                                                      



Vrijwillige ouderbijdrage                                                                                                                                                           

Ieder jaar vragen we als school een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten en extraatjes 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. 

Overblijf 

Een dringend verzoek om zelf uw kind aan te melden bij www.overblijven met edith.nl als u kind gaat overblijven! 

De laatste tijd merken we dat veel vaste overblijfkinderen niet worden aangemeld. DOEN GRAAG! 

                                                                       

 

                                                   

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

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 

 

 

http://www.overblijven/

