Nummer 4, 16 september 2016

Studiedag
Maandag hebben wij een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij!

Overblijfkrachten gezocht
Dringend gezocht!! Overblijfkrachten voor de vrijdag voor de groepen 3-8. Wie helpt ons uit de brand?
Neem vooral contact op met Debbie Geurse (d.geurse@houtrustschool.nl)

Vredesloop

Volgende week zaterdag is het zo ver.. De Vredesloop! Om dit tot een geslaagde middag te maken krijgt u bij
deze alvast de belangrijke informatie.
Locatie:
De Groot Hertoginnelaan. Hier is de start en finish en het 'meeting point voor de scholen'. Op de volgende site
kunt u een plattegrond vinden van de Groot Hertoginnelaan.
www.vredesloopdenhaag.nl/evenement/plattegrond
Startnummers:
De kinderen zullen de startnummers mee krijgen naar huis. Op de achterkant van dit startnummer staat het
medisch dossier. Het verzoek van de organisatie om deze volledig in te vullen zodat de organisatie adequaat
kan handelen in geval van nood. We verzoeken u vriendelijk de startnummers zelf mee te nemen naar het
evenement en van tevoren op te spelden op het shirt van uw kind.
Kleding:
Vanuit de organisatie is er een dresscode, namelijk de kleur wit. Wit is namelijk het symbool van de vrede. Trek
daarom allemaal een wit shirtje aan.
Programma:
Vanaf 11.00 uur kunt u zich melden bij de stand van de Houtrustschool (de activiteitencommissie zal hier ook
zijn met een gezonde snack).
11:50 uur: alle kinderen opstellen in het startvak
12:00 uur: start kinderloop 1,5 km
12:15 uur: start kinderloop 2,5 km
12:20 uur: uitreiking kinderloop 1,5 km
12:30 uur: uitreiking kinderloop 2,5 km
Voor alle informatie kunt u terecht op www.vredesloopdenhaag.nl.

Heeft uw kind zich opgegeven voor de Vredesloop? Lever dan het geld komende week in bij de leerkracht van
uw kind. (€3,50 voor de 1,5 km en €7,- voor de 2,5 km mét begeleider).
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Creatieve middag
Vrijdag 14 oktober is het weer zover! Van 13.00 tot 15.00 uur is er weer een gezellige creatieve middag. Tijdens
de creatieve middag gaan de leerlingen groepsdoorbrekend in kleine groepjes met verschillende activiteiten
aan de slag. Hiervoor hebben wij ouders nodig die samen of alleen een workshop willen verzorgen. U kunt
hierbij onder andere denken aan knutsel-, sport-, muziek- en toneelactiviteiten. De leerkrachten begeleiden
vanzelfsprekend ook een groepje. Lijkt het u leuk om een activiteit te begeleiden, geef u dan voor 3 oktober op
via het antwoordbriefje in Mijnschoolinfo. Met vriendelijke groet, Stephanie en Aster.

Kinderboekenweek 2016

Vanaf 5 oktober start de Kinderboekenweek 2016. Het thema is "Voor altijd jong". Er zal onder andere
aandacht worden besteed aan grootouders, oude schrijvers, oude boeken, oude voorwerpen, enz. Graag willen
wij de school versieren met spullen die met dit thema te maken hebben. We zouden het leuk vinden als uw kind
(komende week) een foto van zijn/haar opa en/of oma wil meenemen, zodat we die kunnen ophangen in de
gang of in de klas.

Aankondiging: inzamelen kleding
Na het mooie zomerweer van afgelopen week, lijkt het erop dat de herfst nu waarschijnlijk toch echt snel zal
volgen. Tijd dus om binnenkort uw kledingkasten eens goed uit te zoeken. En dat komt mooi uit want op vrijdag
7 oktober komt Bag2school weer kleding ophalen. Niets weggooien dus, maar bewaren dot 7 oktober! Meer
info volgt.

Factuur schoolbijdrage
De factuur voor de schoolbijdrage (overblijfgeld, schoolreis, Franse les) ontvang u maandag. Momenteel zijn we
(helaas) nog druk bezig alle betalingen van het vorige schooljaar af te ronden.

SkillsforKids
U kunt de ouderbijdrage van €30,- overmaken naar: NL62INGB0004812820 t.n.v. OBS HoutrustBudgetrekening. 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
15
7
10
4
10
10

Gaat wel/niet door:
Gaat door.
Nog niet genoeg aanmeldingen.
Gaat door.
Gaat niet door.
Gaat door.
Gaat door.

ADO-Heerenveen

Altijd al eens met uw kind naar een
wedstrijd van ADO willen gaan?
Volgende week kan dat! Blokkeer
alvast zaterdag 24 september in
uw agenda. De kinderen hebben
allemaal een voucher ontvangen
waarmee de kinderen gratis
kaartjes kunnen kopen.

Aanmelden broertjes en zusjes (herhaling)
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!
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Mobiele telefoon (herhaling)
Op onze school hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van mobiele telefoons door kinderen. Toch zien
we dat niet iedereen deze afspraken nog weet. Daarom hieronder nogmaals de afspraken:
 Een mobiele telefoon staat altijd uit onder schooltijd (uw kind is bereikbaar op het telefoonnummer van de
school).
 Een mobiele telefoon is de gehele dag uit zicht en zit niet in een broekzak of laatje. Ook voor en na
schooltijd zien we geen telefoons in de school.
 De mobiele telefoon wordt om 08.25 in bewaring gegeven bij de leerkracht.
 Het meenemen van een mobiele telefoon gebeurt op eigen risico.
 Als kinderen toch, zonder onze toestemming, onder schooltijd bezig zijn met een mobiele telefoon, leveren
ze de telefoon in en krijgen ze deze aan het einde van de dag terug. Komt dit nog een keer voor, dan nemen
we contact op met ouders en maken we aangepaste afspraken.
Aan bovenstaande afspraken willen we graag toevoegen dat er op het schoolterrein geen foto’s en/of filmpjes
worden gemaakt door de kinderen.

Tussendoortjes (herhaling)
Zoals u wellicht weet heeft onze school het certificaat ‘gezonde school’. Dit hebben we
onder andere te danken aan de hoeveelheid aandacht aan sport en bewegen. Maar ook
gezonde voeding vinden wij als school belangrijk. Het komende schooljaar zullen wij
als school bekijken of wij ook het deelcertificaat ‘voeding’ kunnen bemachtigen. Om die
reden willen we graag de ‘fruitdagen’ opnieuw invoeren. We verzoeken u vriendelijk
om op dinsdag en donderdag uw kind als tussendoortje een stuk fruit (of groente)
mee te geven. Ook op de andere dagen zien wij graag een gezond hapje en zeker geen
snoep en frisdranken.

Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
20 september
2016 7
Charley
21 september
2016 1/2G Boaz
22 september
2016 6
Mick
23 september
2016 8
Thomas

Agenda
19 september
20 september
5 oktober
7 oktober
14 oktober
17 t/m 21 oktober
9 november
21 en 22 november

Gezocht

Bijlage

Studiedag (alle kinderen vrij)
Prinsjesdag (alle kinderen vrij)
Start Kinderboekenweek
Kleding inzameling
Creatieve middag
Herfstvakantie
Studiedag (alle kinderen vrij)
Rapportgesprekken groepen 3-8

