
 

  

 
 

Nieuwsbrief 4,  

08 september 2022 
 

Kennismakingsgesprekken 
 
Zoals eerder gemeld, staan de aankomende weken 
kennismakingsgesprekken gepland. De gesprekken duren 10 minuten. 
 
Vergeet u zich niet in te schrijven? 
U kunt u inschrijven tot vrijdag 9 september 16:00 uur.  
 

Infoavond Groep 7 en 8 
 
Helaas kon de infoavond van groep 7 en 8 niet doorgaan op dinsdag 6 september.  
Inmiddels is er een nieuwe datum gepland. 
 
Maandag 12 september: 
Groep 7 start om 18:30 uur 
Groep 8 start om 19:30 uur 
 
Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de leerkracht(en) en krijgt u inzicht in de lesstof 
van uw kind(eren). Daarnaast krijgt u informatie over wat er komend jaar aandacht krijgt in de 
groep van uw kind.  
15 minuten voor aanvang is de deur open en staat er koffie/ thee voor u klaar. 
We hopen u allen te verwelkomen tijdens deze bijeenkomst. 
 

Schoolfotograaf 
 
Woensdag 21 September komt de fotograaf nogmaals langs om de kinderen die niet aanwezig 
waren op 05 september te fotograferen. Daarnaast worden er ook nog groepsfoto’s gemaakt van 
de groepen die niet compleet waren afgelopen maandag. 
Namens de fotograaf vragen we het volgende: géén zwarte kleding dragen. 
 
De fotograaf maakt alle foto's op orde na 21 september. 
De leerkrachten zullen de foto's en het bestelformulier t.z.t. uitdelen. 

 

 

 



 

 

 

 

Regel 4: Eigenheid bezit je 
 

Maandag 12 september starten wij met regel 4: Eigenheid bezit je. De leerkrachten zullen de 

aankomende week deze regel behandelen in de groep.  

 

Kalender 

 
Wij wensen u alvast een fijn weekend. 
 
Team OBS Houtrust  

  8 september Infoavond groep 4 

12 september Infoavond groep 7 en 8 

12 september Aanbieden regel 4: Eigenheid bezit je 

19 september Studiedag team/ kinderen vrij 

20 september Prinsjesdag/ kinderen vrij 

26 september Week tegen pesten 

28 september Rondleiding toekomstige ouders 

  5 oktober Start Kinderboekenweek GI-GA-GROEN 

11 oktober Kijkmiddag vanaf 15.00 uur 

13 oktober Kijkmiddag vanaf 15.00 uur 

14 oktober  Einde Kinderboekenweek 

17 oktober Deze week: Oudergesprekken 1-2-3 

24 oktober  Herfstvakantie t/m 28 oktober 


