
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van obs Houtwijk 

We merken dat ook Houtwijk te maken krijgt met meer besmettingen op school onder voornamelijk leerlingen 

en binnen gezinnen. We zullen daardoor weer meer alert zijn op Corona klachten zoals verkoudheid, hoesten en 

hoofdpijn waardoor het kan voorkomen dat we naar huis bellen om uw kind op te komen halen. We hopen op 

uw begrip. 

De maatregelen zijn nog steeds zo dat bij besmettingen in een klas de hele klas niet naar huis hoeft. Hierover is 

bijna dagelijks overleg met de GGD. Mocht er een besmetting in de klas zijn dan informeren we u via Social 

Schools. Het is belangrijk dat u dagelijks op Social schools kijkt.  

Ook heeft Houtwijk te maken met leerkrachten die ziek worden al dan niet Corona of niet. Dit maakt dat we 

binnen school alles zullen organiseren om uw kind onderwijs te bieden door te schuiven met leerkrachten, 

              Agenda 

Maandag 22 november                                 

Pietengym 

Donderdag25 november                      

Pietengym     

Maandag 29 november                        

19.00 MR vergadering 

Dinsdag 30 november                    

12.00 Leerlingenraad            

Donderdag 2 december                           

Pietengym                                    

Vrijdag 3 december    

Sintviering, 12.00 uur vrij! 

 

 

Nieuws van Peuterleerplek Houtwijk 

Nieuws:    

Sinterklaas en zijn Pieten zijn in het land. Dat betekent altijd heel veel gezelligheid 

en ook spanning. De komende week hebben de peuters pietengym in de grote 

gymzaal. Heel spanend voor de peuters! 

Ook gaan we onze schoen zetten en dan maar hopen dat er een verrassing in 

komt. 

Elke dag bellen we even met Sinterklaas. We hebben namelijk zijn 

telefoonnummer gekregen en kunnen we elke dag vragen wat hij aan het doen is 

en of hij al in de buurt is. We zijn al volop aan het knutselen en daardoor wordt de 

klas steeds gezelliger. 

  

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. 

 

 

                                          
 

Peuterleerplek Houtwijk                               

Mari Andriessenstraat 42, 2552 KN Den Haag        

W: www.jonglerendenhaag.nl                              

T: 070- 2053562       
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groepen te verdelen, externen inhuren om de groep  maar niet naar huis te hoeven sturen. Soms is er echter 

geen andere mogelijkheid meer simpelweg omdat er dan geen mensen meer zijn om groepen over te nemen. 

Dan wordt de beslissing genomen om een groep thuis aan het werk te zetten. Hiervan zullen we u ook steeds zo 

snel mogelijk informeren. Het kan voorkomen dat dit op de ochtend zelf is, houdt hiervoor Social Schools elke 

dag in de gaten. 

Gezien de oplopende besmettingen in het hele land  en de maatregelen die steeds aangepast worden zullen we 

steeds flexibel moeten zijn. Zo worden er op Houtwijk ook steeds weer opnieuw plannen gemaakt hoe we 

moeten omgaan met uitstapjes, activiteiten zoals Sint en Kerst etc.  We zijn afhankelijk van wat wel en niet mag. 

Het kan voorkomen dat activiteiten niet door mogen gaan. We informeren u zo goed mogelijk hierover. 

We kunnen alleen maar hopen dat Sint en Kerst door mogen gaan en dat scholen niet weer hoeven te sluiten. 

 

TEAMS 

Om alles zo goed mogelijk te organiseren en er voor te zorgen dat het onderwijs door kan gaan zijn we TEAMS 

weer aan het updaten. Hiervoor vragen we aan u als ouders/ verzorgers om TEAMS te controleren. Kunt u niet 

meer in TEAMS, heeft u nog geen TEAMS of andere problemen met TEAMS laat dit weten of kom even naar school 

dan kunnen we het in orde maken.      

                                                                                                                      

Winterschool 

Deze week hebben de kinderen de aanmeldbrief gekregen voor de Winterschool. Dit bericht is ook aan u via Social 

School verstuurd. Het thema is ditmaal ‘Sprookjes” met als afsluiting een uitstapje naar de Efteling! 

De Winterschool gaat door tenzij er maatregelen afgekondigd worden waardoor dit niet kan. 

U kunt uw kind aanmelden tot woensdag1 december. Na 1 december kan er niet meer aangemeld worden. 

 

Informatieavond VO groep 8 

De informatieavond voor het VO voor groep 8 is doorgegaan en wat een grote opkomst. Heel fijn om deze 

betrokkenheid te zien. Het Segbroek en het Zuidwest College hebben verteld hoe het werkt op het VO. 

De open dagen zijn al gestart helaas zijn er voor onze school al wat afspraken verschoven naar 2022. 

De groep is zich nu aan het voorbereiden op de Cito toetsen die binnenkort gaan beginnen om het advies vast te 

stellen. De adviesgesprekken volgen in januari. 

 

Tweedaagse Lerarentekort 

Vorige week donderdag en vrijdag ben ik (juf Daniëlle) op tweedaagse geweest. Het onderwerp was lerarentekort 

en het anders organiseren van onderwijs. Deze Tweedaagse was georganiseerd door het bestuur. Aanwezig hierbij 

waren de 52 directeuren van De Haagse Scholen (ons bestuur), het bestuur een aantal sprekers en ook de 

gemeente.              

Twee dagen lang zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het grote lerarentekort en wat dit met scholen en het 

onderwijs doet. Wat kunnen we doen om de kwaliteit te bewaken nu er zo’n groot tekort is aan leraren? Moeten 

we het onderwijs anders gaan inrichten hiervoor? Dit waren o.a. de kernvragen.                                                           



Ik zal in het kort een aantal situaties beschrijven waar veel scholen (niet Houtwijk) mee te maken hebben op dit 

moment: 

• Scholen met meer dan 50% onbevoegden voor de klas 

• Scholen waarbij 1 bevoegde leerkracht verantwoordelijk is voor 95 kleuters 

• Scholen waarbij groepen standaard maar drie of vier dagen naar school gaan. 

• Kleine scholen die door deze situatie misschien moeten sluiten. 

En zo zijn er nog veel meer situaties te beschrijven. Hoe graag we het ook zouden willen, we hebben de oplossing 

niet helaas. Er zijn wel nieuwe inzichten aan het licht gekomen waar projectgroepen verder mee aan de slag gaan.  

 

Op Houtwijk zijn we als team ondertussen al zo flexibel dat we denken vanuit het team en het belang van 

onderwijs aan de kinderen. 

Intern schuiven we met leerkrachten, komen mensen extra werken, worden er externen ingehuurd of gaat er 

weleens een student voor de klas. Dit omdat we deze mensen in school hebben. We streven ernaar dat elke groep 

minimaal vier dagen naar school gaat mochten er veel zieken zijn zodat het leerproces van en voor de kinderen 

zoveel mogelijk door kan gaan. Gelukkig hebben we een goede partner in MEHR (overblijf, huiswerkbegeleiding, 

vakantieschool etc.) die samenwerkt met ons waardoor groepen bemand  zijn en het onderwijs door kan gaan. 

Het lerarentekort zal ons voorlopig bezig houden en zal binnenkort niet opgelost zijn, dit kan ook op Houtwijk 

gebeuren en dat maakt dat we steeds met het onderwerp lerarentekort en onderwijs anders organiseren bezig zijn. 

                                                       

Vrijwillige ouderbijdrage     

Een wat nadere uitleg over de vrijwillige bijdrage omdat er soms wat vragen binnenkomen op de mail. De 

ouderbijdrage die wij vragen is inderdaad vrijwillig. Dit betekent dat u deze bijdrage niet hoeft te betalen. Als er 

een uitstapje of activiteit gepland staat dan mogen we kinderen niet weigeren. Dit zullen we ook zeker niet doen. 

Als school gaan we wel keuzes maken welke activiteiten we wel en niet gaan doen simpelweg omdat school de 

kosten hiervoor niet alleen kan dragen. 

Om die reden vragen we u om een bijdrage van 25,- euro per kind. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat we 

alle feesten, alle activiteiten wel door kunnen laten gaan. Zonder uw hulp lukt dit echt niet meer.                                                                                                                                            

U kunt uw bijdrage storten op  NL81 INGB 0007 2340 83 ten name van DHS Houtwijk, vermeldt hierbij 

de naam van uw kind en groep. Dank u wel.  
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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 

 

 


