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Kaartenactie
Vandaag hebben alle kinderen een proefdruk meegekregen van hun eigen (kerst) kaart. Wat is de bedoeling?
1. Op de bestellijst kunt u aangeven hoeveel setjes uw kind heeft verkocht (1 setje met 6 kaarten kost €6,00).
2. Uiterlijk maandag 7 december moet de bestellijst ingeleverd zijn (eerder mag uiteraard ook).
3. Op maandag 14 december ontvangt iedereen dan de bestelde kaarten.
4. Het betalen gaat straks digitaal! Per kind maakt u het totaalbedrag over naar de Vrienden van OBS
Houtrust. Vermeld daarbij altijd de naam en groep van uw kind. Dit jaar dus geen cash geld inleveren op
school!
5. Rekeningnummer: NL93 RABO 0191 9141 42 Stichting Vrienden van OBS Houtrust
Succes met de verkoop! Het geld dat we ophalen gaan we gebruiken voor het schoolplein.

Oudertevredenheidspeiling

U heeft nog tot 7 december om de oudertevredenheidspeiling in te vullen! Wij zouden het erg fijn vinden als we
een hoge respons ontvangen. Afgelopen maandag had 32% van de ouders de vragenlijst ingevuld.

Laatste lessen SkillsForKids
Het is al weer zover; de laatste lessen van het eerste blok van de naschoolse activiteiten komen eraan. Ook nu
bent u weer het laatste half uur van de laatste les welkom om een kijkje te nemen. Weet u niet zeker meer
wanneer de laatste les is? Kijk dan even op de site van SkillsForKids.

Blok 2 SkillsForKids
Vanaf dinsdag 1 december kan er weer ingeschreven worden voor de naschoolse activiteiten.

Rommelpiet
Vandaag was het weer zover! De rommelpiet bracht
een bezoekje aan onze school. Wat een rommel overal
weer. Alleen in groep 8 viel het dit jaar mee. Gelukkig
hebben de kinderen alles weer netjes opgeruimd. In
de gymzaal zat rommelpiet trouwens heerlijk te lezen.
Rommelpiet was tijdens het rommel maken allemaal
mooie leesboeken tegen gekomen. Waarschijnlijk
wilde rommelpiet deze boekjes meenemen voor
leespiet. Die heeft namelijk alle leesboeken in het
pietenhuis al uit en is erg verdrietig. Wat wel vreemd
is, is dat alle groepen hun eigen gemaakte boek nu
opeens kwijt zijn. We hopen maar dat we deze weer
vinden vóórdat Sinterklaas op 4 december langs
komt!
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4 december
Volgende week vrijdag zullen wij op onze school natuurlijk weer gezellig het Sinterklaasfeest vieren. Uiteraard
zijn ook de ouders van harte welkom bij de ontvangst en daarna binnen in de gymzaal. Om te zorgen dat deze
dag helemaal vlekkeloos zal verlopen, sturen we in de bijlage een brief mee! Lees deze goed door! Zorg er in
ieder geval voor dat uw kind zich ruim op tijd op het schoolplein bij de eigen leerkracht meldt. Veel plezier
allemaal volgende week!

Remedial teaching (RT) herhaling

In het nieuwe overzicht ‘extra hulp’ op het rapport staat onder andere het item remedial teaching genoemd, het
gaat hier over extra ondersteuning buiten de groep waar een handelingsplan achter ligt. We merken dat het
voor ouders niet altijd duidelijk is wanneer een leerling in aanmerking komt voor RT. Omdat we nooit alle
kinderen extra kunnen ondersteunen m.b.v. RT, hebben we als team het volgende afgesproken:
 Prioriteit ligt bij de groepen 3-4-5.
 Nadruk ligt op spelling, technisch lezen en rekenen (groep 3-4-5).
 Nadruk op de niveau IV en V leerlingen (indien ruimte op rooster: niveau III leerlingen die uit de IV komen
of in de IV dreigen te geraken).
 Leerlingen die al een lange periode RT hebben gehad voor een vakgebied, komen niet vanzelfsprekend de
volgende periode weer in aanmerking voor RT. Er moet vooruitgang te realiseren zijn.
 We maken 2x per jaar een nieuw RT-rooster n.a.v. de Cito toetsen (en input leerkrachten).
 Indien een leerling voor meerdere onderdelen in aanmerking komt voor RT, kunnen we ervoor kiezen om
keuzes te maken zodat deze leerling niet te vaak uit de klas gehaald wordt.
 Voor groep 6-7-8 plannen we in principe geen RT-tijd. Uitzonderingen hierop zijn: werkwoordspelling
(groep 7-8) en technisch lezen (groep 6 score lager dan M5).
 Voor kleuters plannen we in principe geen RT-tijd in.
 Indien het rooster het toelaat dan maken we uitzondering op bovenstaande punten om extra kinderen te
laten profiteren van de RT.
Naast remedial teaching proberen we ook kinderen die niet voldoen aan bovenstaande criteria extra
ondersteuning aan te bieden. Uiteraard gebeurt dat al in de klas (door het aanbieden van 3 instructie- en
verwerkingsniveaus) maar in sommige gevallen lukt het ons ook om deze kinderen buiten de klas extra te
ondersteunen. Voor deze vorm van extra hulp maken we geen aparte handelingsplannen, maar sluit de extra
hulp aan op de lesstof in de klas zelf. Op het rapport noteren we deze extra ondersteuning onder het kopje
‘verlengde instructie’ (buiten de klas).

Jarigen

Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Anouk de Leeuw
Belladonna Mulock v.d. Vlies Bik
Amélie Rook

Agenda
4 december
17 december
18 december
21 december t/m 1 januari
26 januari
5 februari
9 en 11 februari
12 februari
19 februari
22 t/m 26 februari

Sinterklaasfeest (alle kinderen vanaf 12.00 vrij)
Kerstfeest (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij)
Start kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie
Wintersportdag groep 3-8
Rapporten kleuters uit
Rapportgesprekken kleuters
Creatieve middag
Studiedag (alle kinderen vrij)
Voorjaarsvakantie
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Gezocht

Bijlage
Brief 4 december.

