
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van obs Houtwijk 

Waarschijnlijk heeft u ook de persconferentie gevolgd van de week. Voor de scholen verandert er op dit moment 

niet veel. We merken wel dat de besmettingen onder kinderen en gezinnen meer oplopen. 

We vragen u om dan ook goed te letten op klachten zoals verkoudheid, hoesten en koorts. Het kan voorkomen dat 

uw kind ziek is en we naar huis bellen. We moeten voorzichtig blijven met onze gezondheid. Ook afstand houden is 

belangrijk. 

Als er een besmetting in een groep is hoeft de groep niet in quarantaine op dit moment. Wel wordt gevraagd om 

kinderen die klachten hebben thuis te houden en het advies is om te laten testen. 

Het kan ook voorkomen dat een leerkracht ziek is of Coronaklachten heeft. We zullen de groep dan zo goed 

mogelijk op school opvangen maar het zou zo maar kunnen dat een groep thuis moet blijven omdat we geen 

opvang hebben voor de groep. 

We hopen op uw begrip hiervoor wanneer het voorkomt dat een groep thuis moet blijven.  

 

 

Huiswerkbegeleiding 

Vanaf maandag 8 november start de huiswerkbegeleiding voor de groepen 3 t/m 8. U zult via Social School een 

bericht ontvangen wanneer welke groep op welke dag aan de beurt is. 

Agenda 

Dinsdag 9 november                   

Informatieavond groep 8  

Zaterdag 13 november 

Sinterklaas komt aan in 

Nederland 

Let op! Dinsdag 16 november 

GEEN studiemiddag  
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Nieuwsbrief Schooljaar 2021-2022          

Nummer 5 

Nieuws van Peuterleerplek Houtwijk 

Nieuws:    

Ondertussen zijn we al even bezig met het thema herfst. We hebben mooie 

boswandelingen gemaakt met ouders en peuters. Dit was een groot succes! 

Deze week zijn we met de peuters op visite geweest bij de kleuters. De peuters 

vonden het heel leuk. 

Dinsdag 9 november wordt er door Barbara van de bibliotheek voorgelezen in de 

groep. Het zal dan gaan over de herfst. 

De foto’s van de fotograaf zijn binnen. De peuters staan er geweldig op. Wilt niet 

vergeten de foto’s af te halen en met gepast geld te betalen. 

 

Mededeling: 

Als uw kindje binnenkort 4 jaar wordt dan moet het ingeschreven staan op een 

basisschool. Dit moet u zelf regelen. Gaat uw kindje bij broertjes of zusjes op school 

dan moet u toch apart inschrijven dit gaat niet automatisch. 

 

 

 



Er zal tijdens de huiswerkbegeleiding aandacht besteed worden aan begrijpend lezen, vraagstelling Cito (geen Cito 

oefenen) en Nieuwsrekenen (begrijpend lezen en rekenen ineen). 

De huiswerkbegeleiding is van 15.15 tot 17.00 uur en wordt verzorgd door MEHR. De mensen van MEHR hebben 

overleg met de leerkrachten waardoor de leerlingen op niveau les krijgen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd via Social Schools stellen. 

 

Winterschool 

Binnenkort kunt u het aanmeldformulier voor de Winterschool verwachten. De Winterschool zal in de 

kerstvakantie zijn. Het programma bestaat uit taal/ woordenschat en talentontwikkeling.  

De kinderen zullen het aanmeldformulier meekrijgen en het zal via Social Schools bekend gemaakt worden. Ook nu 

zal de Winterschool net als elke extra activiteit uitgevoerd worden door MEHR op school. 

 

Informatieavond VO groep 8 

Dinsdag 9 november staat de informatieavond voor groep 8 gepland. 

Tijdens deze avond zullen mensen van het Segbroek en het Zuidwest College 

 informatie verstrekken over het voortgezet onderwijs in het algemeen. 

Zit uw kind in groep 8 dan bent u samen met uw kind van harte welkom om deze avond bij te wonen. Vanaf 18.45 

uur gaat de deur open en om 19.00 uur gaat de avond beginnen. 

We moeten u helaas vragen gezien de maatregelen om met 1 ouder te komen. Op deze manier kunnen we de 

afstand waarborgen. 

De ouders van groep 8 zullen via Social schools van juf Marja nog meer informatie ontvangen over deze avond. 

We hebben ervoor gekozen gezien de maatregelen en oplopende besmettingen om groep 7 dit jaar niet uit te 

nodigen. Zij zullen volgend jaar in groep 8 een informatieavond krijgen. 

 

Tweedaagse 

Volgende week donderdag 11 en vrijdag 12 november is juf Daniëlle op tweedaagse buiten Den Haag met alle 

directeuren van ons bestuur De Haagse Scholen. Het thema van deze tweedaagse is “Lerarentekort en het anders 

organiseren van onderwijs daardoor”. 

Op deze dagen is juf Daniëlle niet bereikbaar. Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleiders juf Tamara en juf 

Minke of bij meester Steven van de administratie of de leerkracht van uw kind. 

                                                         

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!  

 

 

http://www.overblijven/


 

                                                                       

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

 

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 

 

 


