
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van obs Houtwijk 

De eerste periode van dit schooljaar zit erop. Weken waarin we heel veel hebben gedaan. Van workshops tot 

circuits, van werken met de nieuwe methode STAAL (taal en spelling), time-out protocol, thema’s en nog veel 

meer. Natuurlijk blijven we hiermee doorgaan. 

We kunnen u al teruggeven dat het time-outprotocol goed werkt. We merken dat er rust in de school is. We 

krijgen dit ook te horen van mensen die van buitenaf de school in komen. Fijn! 

Verder zijn we heel blij met de samenwerking met MEHR die de overblijf en tal van ander activiteiten verzorgen. 

We worden al echt één team, zij zijn ook betrokken bij alle onderwijsvernieuwingen waar we mee bezig zijn 

 

Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober hebben we met de hele school de Kinderboekenweek geopend. Het thema van dit jaar was 

“Wat ik later worden wil”. Alle juffen en meester waren verkleed in een bepaald beroep. Van dokter tot 

politieagent, van kunstschilder tot automonteur, van oppasser in de dierentuin tot autocoureur. Alle beroepen zijn 

voorbij gekomen. Aan de kinderen de vraag welke beroepen ze hadden gezien en welke beroepen ze nog meer 

konden bedenken. Maar ook de vraag wat ze later zelf wilden worden.      

Agenda 

Maandag 18 oktober       

Herfstvakantie t/m zondag 24 

oktober 

Maandag 25 oktober       

School begint weer 

Donderdag 28 oktober 

Meester Willem zijn laatste 

werkdag op Houtwijk i.v.m. 

pensioen 
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Nieuwsbrief Schooljaar 2021-2022          

Nummer 4 

Nieuws van Peuterleerplek Houtwijk 

Nieuws:    

Het thema van de Kinderboekenweek hebben we vandaag afgesloten met de 

kinderen. Na de herfstvakantie zullen we starten met thema “Herfst”. 

Op dinsdag 26 oktober zullen we een herfstwandeling gaan maken met de kinderen 

in Meer en Bos. 

Op donderdag 28 oktober komt de fotograaf bij ons langs. 

Op 1 en 2 november gaan we een kijkje nemen bij de kleuters, spannend. 

 

Dan hebben we nog een vraag. Heeft u uw kind al aangemeld bij de basisschool. 

Kinderen moeten zich volgens de éénaanmeldleeftijd van de gemeente voor 3 jaar 

ingeschreven hebben op een basisschool. 

 

 



        

    

Verder hebben de groepen gestreden om de titel van voorleeskampioen van Houtwijk 2021.  

 

Het is best spannend om voor een volle gymzaal een stukje voor te lezen uit een eigen gekozen boek. Sanija uit 

groep 8 heeft gewonnen en mag door naar de grote finale binnenkort in de bibliotheek. Hier zal zij gaan strijden 

tegen andere scholen. Succes Sanija! 

                                                                                        



En als klap op de vuurpijl hebben we afgelopen woensdag door de hele school heen een voorleesmoment 

georganiseerd. Kinderen uit de hogere groepen zijn gaan voorlezen aan kinderen uit de lagere groepen. Op de 

groep, in een hoekje, aan tafel eigenlijk op alle plekken waren kinderen te vinden die elkaar aan het voorlezen 

waren. Zo ontzetten leuk om te zien dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Dit gaan we dan ook zeker doen.  

Vandaag is hiermee de Kinderboekenweek afgesloten, dit betekent natuurlijk niet dat we niet meer gaan lezen of 

voorlezen want dit is heel erg belangrijk en leuk. 

 

 

 

 

         

Gevangenpoort  

Groep 8 is 6 oktober naar de Gevangenpoort geweest en dat heeft veel indruk achtergelaten bij de kinderen. Het 

was een leuke les met heel veel informatie. 

Hieronder wat foto’s. 

      

                                                         

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!  

Studiemiddag 

De studiemiddag van 16 november komt te vervallen, deze hebben we moeten verplaatsen naar woensdag 1 juni. 

Sorry voor het ongemak. 

Afscheid meester Willem 

Vanaf maandag 1 november gaat meester Willem van zijn pensioen genieten. We zullen in de week van 25 oktober 

t/m 29 oktober afscheid nemen van meester Willem op Houtwijk. We zullen u op de hoogte houden via Social 

Schools wanneer u als ouders/ verzorgers afscheid kunt nemen van meester Willem. 

 

http://www.overblijven/


 

 

                                                                       

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

 

Maandag 18 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 

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 1 juni    Studiedag, iedereen vrij (was eerst 16 november) 

Woensdag 15 juni    Studiedag, iedereen vrij 

Vrijdag 8 juli    Start zomervakantie vanaf 12.00 uur 

 

 


