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5 december
Wat was het toch weer een feest om Sinterklaas op bezoek te hebben……. We willen iedereen graag bedanken
voor de hulp bij deze feestelijke dag! Ook zo benieuwd naar alle foto’s? Ga dan snel naar de site
ww.obshoutrust.nl/inbeeld/

Gemeentemuseum

Op maandagochtend 12 december gaat groep 4 naar het Gemeentemuseum. De les gaat over mode van nu en
van vroeger.
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Voor in de agenda………
Lijkt u het ook zo leuk om eens in de schriften en boeken van uw kind te kijken? En heeft u daar wellicht ook
vragen over? Dat kan straks! Op vrijdag 27 januari bent u van harte uitgenodigd om samen met uw kind in de
klas te komen kijken naar al het werk waar uw kind aan werkt. Van 15.00 uur tot 15.30 uur is de leerkracht ook
aanwezig in de klas om eventuele vragen te beantwoorden. Zet deze datum dus alvast in uw agenda……..

Ziek melden
Met goede bedoelingen sturen ouders soms een mail naar de leerkracht om een leerling ziek te melden. Heel
fijn, alleen leest een leerkracht niet altijd zijn/haar mail ’s ochtends. Ons verzoek is dan ook om de mail dan ook
naar info@houtrustschool.nl te sturen. Bellen of absenties doorgeven via Mijnschoolinfo mag uiteraard ook
altijd!

VakantiepasClub Kerstvakantie
De kerstvakantie is weer in aantocht! VakantiepasClubleden gaan zich niet te vervelen, want de makers van de
ZomervakantiePas hebben ook deze vakantie een supertof activiteitenaanbod samengesteld mét
VakantiepasKorting. Er is veel theater te beleven in o.a. Theater Dakota, Theater aan het Spui (Rabarber) en het
Laaktheater. Creatievelingen kunnen in de ateliers van kunstenaars mooie dingen maken van restmateriaal en
in het Haags Hiphopcentrum kunnen kinderen leren breakdancen, rappen of een graffiti workshop doen. Als
klap op de vuurpijl zijn de oliebollen bij de beste oliebollenbakker van Den Haag weer een stuk goedkoper voor
VakantiepasClubleden! Vanaf 12 december staan deze en veel andere activiteiten online op vakantiepas.nl.
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl aanmelden als VPClublid.
Zij krijgen dan 2 weken vóór elke schoolvakantie een mailtje met VakantiePas kortingsbonnen
en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan. Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan
(gratis) op via www.vakantiepas.nl

Jarigen

Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Agenda
21 december
22 december t/m 8 januari
23 december
27 januari
31 januari
7 en 9 februari

Gezocht

Bijlage
Informatiebrief Kerst

Kerstviering
Start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Studiedag (alle kinderen vrij)
Kijkmiddag in alle klassen (van 15.00 uur tot 15.30 uur)
Wintersportdag groep 3-8
Rapportgesprekken kleuters

