
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van obs Houtwijk 

De nieuwe maatregelen om mondkapjes te dragen vanaf groep 6, testen, geen ouders in de school en het 

aangescherpte “snottebellenbeleid” zijn ons allemaal niet ontgaan en we beseffen heel goed dat dit onrust met 

zich meebrengt. 

We zijn heel blij dat heel veel kinderen van groep 6,7 en 8 een mondkapje dragen, dat ouders hierin meewerken 

en hier begrip voor hebben. 

Wat betreft het “snottebellenbeleid” begrijpen we heel goed dat we veel van uw vragen als ouders en dat dit 

soms heel onhandig is met werk of opleiding.  

We bellen naar huis als kinderen echt aan het snotteren of hoesten zijn of als ze zich echt niet lekker voelen 

zoals hoofdpijn of misselijkheid. Af en toe een snufje of een kuchje is voor ons geen reden om naar huis te 

bellen. Ook weten we dat kinderen chronische klachten kunnen hebben. Laten we vooral met elkaar ervoor 

zorgen dat de school open kan blijven. Op dit moment zijn er iets minder besmettingen bekend op school. Ook 

              Agenda 

Woensdag 22 december             

HALT les vuurwerk groep 7       

Kerstactiviteit in de avond 

Vrijdag 24 december             

Margedag, alle kinderen zijn 

vrij! 

 

 

 

Nieuws van Peuterleerplek Houtwijk 

Nieuws:    

 Sinterklaas en zijn Pieten zijn de peuters niet vergeten. Vandaag was het dan ook 

extra gezellig. Sinterklaas en Pieten van dichtbij zien blijft toch altijd een beetje 

spannend. 

 

      

 

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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leerkrachten testen zich regelmatig zelf of bij de GGD als zij klachten hebben. Dit betekent dat een leerkracht 

afwezig kan zijn om te wachten op de uitslag van de test. We doen er alles aan om het onderwijs zo goed 

mogelijk door te laten gaan zoals we graag willen. 

We hebben van de week al wel een aantal keer de vraag gehad van kinderen en ouders wanneer de zelftesten 

binnenkomen omdat ze graag willen testen. 

Vanaf volgende week zullen de zelftesten voor de kinderen geleverd worden. Zodra de testen binnen zijn zullen 

we deze aan de leerlingen van groep 6 t/m 8 verstrekken met het verzoek zich tweemaal per week preventief te 

testen. Dit is vrijwillig en niet verplicht.   

Helaas mogen we voorlopig weer geen ouders in de school toelaten tenzij dit niet anders te regelen is. Externe 

ondersteuners, studenten, de mensen van de overblijf en de huiswerkbegeleiding mogen wel naar binnen. Zij 

mogen in de school zijn omdat dit in het belang is van de kinderen en het onderwijs en de speciale begeleiding 

op deze manier door kan gaan. 

Ook voor de geplande activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst hebben we moeten zoeken naar een passende 

oplossing om er toch een leuk feest van te kunnen maken. 

Verder in deze Nieuwsbrief meer over de feesten. 

                                                                                          

 

 Nieuwsflits: bij verkoudsheidsklachten hoeft u niet meer een test te doen bij de GGD, een zelftest volstaat ook. 

Dit is net bekend gemaakt. 

Sinterklaas 

Van de week werden we nog opgeschrikt door de komst van Rommelpiet. De hele school was een grote puinhoop. 

In alle gangen, hoeken en lokalen was alles door Rommelpiet overhoop gehaald. Iedereen heeft iets lekkers in zijn/ 

haar schoen gekregen als moest groep 8 daar wel iets meer voor doen. Daar waren namelijk zo weinig schoenen 

gezet dat Schoenpiet hier een beetje teleurgesteld over was. Groep 8 heeft het gelukkig goed kunnen maken door 

heel hard een aantal Sinterklaasliedjes te zingen zodat ook zij uiteindelijk iets lekkers kregen. 

               



Ook tijdens de gymles konden de kinderen hun Pieten kunsten laten zien. Alle kinderen hebben dan ook hun 

Pietendiploma gehaald! 

Dan het grote Sinterklaas feest zelf, het is de Sinterklaascommissie gelukt om er, ondanks alle maatregelen, een 

leuke dag voor de kinderen van te maken. Eerst leek het erop dat Sint en zijn Pieten niet langs mochten komen 

maar uiteindelijk waren ze er toch. In het speellokaal hebben de groepen 1 t/m 4 allemaal op hun eigen tijdstip 

even bij Sinterklaas kunnen zijn (op afstand natuurlijk) Sinterklaas heeft veel voorgelezen uit het grote boek en ook 

cadeautjes uitgedeeld aan de kinderen. 

De groepen 5 t/m 8 hebben het dobbelspel gedaan. Ook zeer gezellig en elk kind heeft cadeautjes gekregen. 

Dank aan de ouders van de ouderraad voor het versieren van de school, dank aan de Sinterklaascommissie voor de 

leuke dag! 

             

 

 Kerst 

De Sinterklaascommissie heeft het stokje overgedragen aan de Kerstcommissie. 

Ook de kerstcommissie is druk bezig met het organiseren van Kerst activiteiten die passen  

binnen de huidige maatregelen. Wat mag wel en wat mag niet zijn belangrijke vragen  

die we onszelf steeds moeten stellen. 

De Kerstcommissie heeft bedacht op woensdagavond 22 december een kerstactiviteit voor  

de kinderen te organiseren. Kinderen vinden het altijd spannend om in de avond naar school te komen.  

Hoe laat en wat het precies gaat worden hoort u zo snel mogelijk van de kerstcommissie. We wilden u in ieder 

geval hierover alvast informeren. 

Omdat we de activiteit op woensdagavond doen zullen alle kinderen vrijdag 24 december vrij zijn. Hier stond al 

een margemiddag dit wordt een margedag. De kerstvakantie begint voor de kinderen op vrijdag 24 december. 

 

Winterschool 

Veel kinderen hebben zich ook deze keer opgegeven voor de Vakantieschool in dit geval de Winterschool. Het blijft 

wel even spannend of deze door kan gaan. Het is wachten op de volgende persconferentie voor de hierover een 

besluit kunnen nemen. We zullen u hierover tijdig informeren. 

 

Time-Out Protocol 

Aan het begin van het schooljaar hebben we u geïnformeerd over het Time-Out Protocol waar we mee zijn gaan 

werken. We zijn nu een paar maanden verder en merken dat het werkt. Kinderen weten heel goed wat er van hen 

wordt gevraagd als het gaat om gedrag, normen en waarden. Hier zijn we blij om. In de groepen, tijdens de 

 



overblijf en de huiswerkbegeleiding wordt er dan ook veel aandacht aan besteedt. Het eerste Time-Out Protocol 

hebben we op basis van de eerste bevindingen aangepast en bijgesteld. Dit is goedgekeurd door de MR. 

Na de Kerstvakantie zal het aangepast Time-Out Protocol besproken worden in elke groep. Zo zullen er 

bijvoorbeeld ook mooie posters gedrukt worden die zichtbaar in elke klas en gang worden gehangen. Op deze 

manier wordt het een onderdeel van het dagelijkse programma en schoolbreed gedragen door iedereen. 

We zullen u na de kerstvakantie meenemen in het nieuwe protocol. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage     

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.  

          

                                                                       

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022 

Vrijdag 24 december   Margedag, alle kinderen zijn vrij!  

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 

 

 


