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Schoolregels
Het afgelopen schooljaar hebben wij samen met het team nieuwe schoolregels geformuleerd. We hebben
ervoor gekozen om 4 kernwaarden als basis te nemen. Zoals u kunt zien zijn de regels positief geformuleerd en
beschrijven ze het gedrag wat we graag wél zien op school. Tijdens de eerste 4 weken van ieder schooljaar
worden er aan de hand van deze 4 regels, klassenregels opgesteld. Een ander speerpunt voor dit schooljaar zal
de aanpak van pesten zijn. We merken dat het lang niet zichtbaar is wat wij als school tegen pesten doen.
Samen met de MR wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw pestprotocol. We zullen u hier later verder over
informeren.

Veilig op pad

Deze week vernamen we dat er een voorval is geweest met een leerling van onze school die gevraagd werd mee
te gaan met een onbekende man. Er is door deze leerling goed gehandeld door direct naar huis te gaan en dit
thuis te melden. Wellicht ten overvloede, maar bespreek vooral met uw kind hoe te handelen in zulke situaties.

Mijnschoolinfo





Mijnschoolinfo heeft een nieuwe functie: de groepspagina. Op deze pagina kan een leerkracht op een veilige
manier berichten en foto’s delen. Er is echter ook een nadeel: u ontvangt op dit moment geen notificatie op
het moment dat er een nieuwe bericht op wordt gezet. We zijn met Mijnschoolinfo in gesprek om te kijken
of deze functie toegevoegd kan worden. U vindt de groepspagina in Mijnschoolinfo in het menu aan de
linkerkant.
We hebben gemerkt dat bij veel ouders lang niet alle gegevens van de kinderen zijn ingevuld en dat veel
gegevens ‘verborgen’ zijn voor andere ouders. Aangezien wij geen gegevens van leerlingen mogen
verstrekken aan andere ouders, kan het ‘openstellen’ van adresgegevens handig zijn voor speelafspraakjes.
Wist u dat Mijnschoolinfo ook een handige app heeft? Zoek naar ‘MSI’ in de app store of google play.

Koptelefoon voor op school
Voor het werken op de laptops op school is het gewenst dat kinderen een koptelefoon hebben. Op school
hebben we er al veel liggen, maar vaak past deze niet zo fijn. Daarom een verzoek aan alle ouders: kunt u een
koptelefoon meegeven die op school mag blijven?

Ouderbijdrage activiteitencommissie

Vandaag hebben alle kinderen een brief gekregen voor de ouderbijdrage van de activiteitencommissie. In de
bijlage treft u deze brief ook digitaal aan.
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Factuur schoolbijdrage

De factuur voor de schoolbijdrage (overblijfgeld, schoolreis, Franse les) ontvang u over twee weken. De
komende weken zullen we eerst alle betalingen van het vorige schooljaar proberen af te ronden.

SkillsforKids
U kunt uw kind weer opgeven voor de naschoolse activiteiten van SkillsForKids! Ga daarvoor naar
www.skillsforkids.nl/houtrust. De eerste lessen starten op 12 september. Een activiteit kan pas doorgaan
indien er minimaal 10 aanmeldingen zijn. Zodra duidelijk is dat een activiteit doorgaat, kunt u de ouderbijdrage
van €30,- overmaken naar: NL62INGB0004812820 t.n.v. OBS Houtrust-Budgetrekening.
Vermeld hierbij altijd de naam van uw kind, de groep én naam activiteit.
Activiteit
Judo
Yoga
Animatie
Boksen
Hip Hop
Fotografie

Groep
1-2-3
3-4-5
6-7-8
6-7-8
1-2-3
4-5-6

Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Aantal aanmeldingen
14
5
7
4
7
10

Aanmelden broertjes en zusjes
1 Oktober a.s. sluit het digitale aanmeldsysteem van Eenaanmeldleeftijd. Is uw kind 1 jaar en heeft u uw kind
nog niet aangemeld bij ons op school? Doe dit dan voor 1 oktober!

Traktaties

Het is bij ons op school traditie dat kinderen trakteren als ze jarig zijn. We verzoeken u vriendelijk om te kiezen
voor een gezonde traktatie. De kinderen gaan daarnaast ook altijd langs alle klassen. Voor de leerkrachten hoeft
u echt geen traktatie mee te geven. Dat scheelt zeker een paar kilo op jaarbasis!

Overblijfkrachten gezocht

Voor dit schooljaar zijn we op zoek naar extra overblijfkrachten. We zijn vooral op zoek naar iemand die op de
dinsdag en vrijdag ons kan helpen bij de kleuters. Interesse? Stuur een email naar: d.geurse@houtrustschool.nl

Jarigen

Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
9
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2016

5

Caspar

Agenda
19 september
20 september

Gezocht

Bijlage
Begroting activiteitencommissie

Studiedag (alle kinderen vrij)
Prinsjesdag (alle kinderen vrij)

