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Klassenafspraken 
Bij ons op de Houtrustschool streven wij naar het creëren van 

een leeromgeving waarin de vier kernwaarden centraal staan. 

Deze kernwaarden zijn een rode draad in onze school en gelden voor alle betrokkenen bij onze 

school, leerlingen, teamleden ouders. 

In alle groepen zijn de afgelopen weken klassenafspraken gemaakt. Deze afspraken hebben de 
kinderen samen met de leerkrachten gemaakt aan de hand van de vier kernwaarden. Elke week 
stond één van de kernwaarden centraal. Met elkaar hebben de kinderen gekeken naar wat zij 
belangrijk vinden, wat de kernwaarden voor hen betekent en hoe zij er met elkaar voor kunnen 
zorgen dat iedereen zicht veilig en prettig op school voelt. 

De afspraken die de kinderen met elkaar gemaakt hebben zullen deze week via het weekbericht 
naar de ouders gestuurd worden. Pak de afspraken en kernwaarden er gerust eens bij, de 
kinderen kunnen u hier vast veel meer over vertellen. 

Kinderboekenweek   
Woensdag 5 oktober 2022 begint de Kinderboekenweek met als thema Gi-ga-groen. De klassen 

hebben allemaal een eigen sub-thema: bos, berglandschap, strand/duinen, Zee, woestijn en 
regenwoud. De komende 1,5 week zullen veel activiteiten in het thema staan van lezen en 
voorlezen. Op woensdag 5 oktober zullen we de Kinderboekenweek feestelijk openen op het plein 
met een dansje. De kinderen mogen, geheel passend bij het thema, helemaal in het groen naar 
school. De groepen ontvangen die dag boeken in hun sub-thema en voorleesouders zijn vanaf dan 
welkom om voor te lezen in de klas (op afspraak).   
 

Gi-ga-groen plantje!!!  
Tijdens de Kinderboekenweek (5-14 oktober) mogen de kinderen een plantje mee naar school 
nemen om ons schoolplein te vergroenen. Elke groep heeft een ‘plantjesdag’, zie schema 
hieronder. Op de aangegeven dag mag het plantje mee naar school:  

Dag  Groep  

Donderdag 6-10  3  Rood  

Vrijdag 7-10  4  Blauw  

Maandag 10-10  5  Geel  

Dinsdag 11-10  6    



 
Woensdag 12-10  7    

Donderdag 13-10  8    

  

Wat voor plantjes mogen er meegenomen worden?  

• Maximaal 20 centimeter hoog.  
• Maximaal 10 centimeter breed.   
• Winterhard  
• Groenblijvend  

 We sluiten de Kinderboekenweek af met een kinderboekenmarkt op donderdag 13 
oktober!!!  

Om het lezen te stimuleren en voor een klein bedrag nieuwe boeken te kopen, mogen ouders en 
kinderen hun boeken verkopen voor 0,50 cent, 1,00 euro of voor 2,00 euro. Leerlingen zorgen zelf 
voor wisselgeld, kleedje en boeken. Kinderen kunnen zich tot 10 oktober aanmelden bij de 
leerkracht van hun eigen groep. De leerlingen van de groepen 1 t/m 5 verkopen hun boeken 
onder begeleiding van hun ouder(s). De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 mogen zonder 
begeleiding van ouders de boeken verkopen. Wij kijken uit naar een gezellige boekenmarkt!  

Op tijd op school 
Na ongeveer vijf weken onderwijs merken we dat veel kinderen te laat in de groepen zijn en dus 
te laat zijn bij de start van de dag. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd in de groep is. 
De lessen beginnen om 8.30 uur, dat betekent dat de kinderen dan in de klas moeten zijn.  
Het te laat komen hebben we regelmatig aandacht gegeven in de nieuwsbrief, het is jammer dat 
we hier nogmaals aandacht aan moeten besteden. We vertrouwen erop dat de kinderen en u 
ervoor zorgen om op tijd op school te zijn. 
 

Vanuit de MR 
Vanaf 4 oktober komt de MR bijeen in nieuwe samenstelling. Net na de zomervakantie namen we 
afscheid van Laurens Tops en Sabine Meewis. Zij zijn als ouder en medewerker van school actief 
lid geweest van de MR en wij danken Laurens en Sabine voor hun inzet. Wij zijn blij te kunnen 
melden dat we het nieuwe schooljaar Wietske Hilberdink (PMR) en Eva Kok (OMR) van harte 
welkom mogen heten. We kijken uit naar een goede samenwerking. 

Tijdens de vergadering zullen o.a. de volgende punten aan bod komen:  

- start van het schooljaar;  
- Corona plan mocht dit weer opvlammen;  
- maken we een plan voor opleiden verkeersregelaars;  
- stellen we het jaarverslag vast zodat we deze met u kunnen delen. 

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen als toehoorder. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden via mr@obshoutrust.nl. 

Vriendelijke groet van de MR OBS Houtrust 
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Kalender 

 
Wij wensen u alvast een fijn weekend. 
 

Team OBS Houtrust  
 
 

 
 
 

 

 

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 


