
 

  

 
 

Nieuwsbrief 7,  

29 september 2022 
 

Veiligheid 

Deze week willen wij één van de vier kernwaarden 
uitvergroten. Dit in verband met de veiligheid van 
eenieder kind hier op school. Wij hebben opgemerkt 
dat het nog vaak voorkomt dat kinderen fietsend of 
steppend het schoolplein opkomen. 
Bij ons op de Houtrustschool streven wij naar het creëren van een veilig omgeving. De afspraak 
passend daarbij is dat kinderen vanaf de straat lopend het schoolplein opkomen. 
Wij hopen dat u dit nogmaals onder de aandacht brengt van uw kind(eren). Alvast bedankt! 
 

Nieuw gezicht op school 
Deze week is Gipsy Peters bij ons op school gestart, zij stelt zich zelf voor: 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Sinds afgelopen maandag ben ik werkzaam op OBS Houtrust.  

Wellicht dat ik u al een keer heb getroffen bij de ingang.  

Mijn naam is Gipsy Peters. Ik ben al ruim 10 jaar werkzaam bij stichting  

De Haagse Scholen. Grootste deel van mijn loopbaan ben ik werkzaam 

geweest op de Prinses Catharina Amalia school als o.a kleuterleerkrachten 

en lid van het Management Team.  
Voor de zomervakantie heb ik mijn diploma schoolleider Basisbekwaam behaald. De komende 

tijd loop ik met Monique Rijnsburger mee om het vak in de praktijk te leren. 

Ik werk op maandag tot en met vrijdag. Verder ben ik te bereiken via Social School en/of via 

g.peters@obshoutrust.nl  

 

Ik kijk uit naar een constructieve en leuke tijd op de Houtrustschool!   

 
 

Oudergesprekken groep 1 t/m 3 
Vanaf 17 oktober zijn de oudergesprekken voor de kinderen en ouders van de groepen 1 t/m 3. 

Vanaf maandag 10 oktober kunt u via Social Schools uw gesprek inplannen. 
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Nationale week tegen pesten 

 
Het is de nationale week tegen pesten.  
Afgelopen maandag heeft iedereen in zijn eigen klas de nationale week tegen pesten  
geopend d.m.v. een film, gesprek of een spel.  
In de klassen wordt geknutseld, gespeeld, samengewerkt en gesproken over dit onderwerp.  
Pesten willen we uiteraard niet, maar wat wij wel willen is een groep waarin iedereen zich fijn en 
veilig voelt, elkaar helpt en samenwerkt.  
Niet alleen in de klassen wordt hieraan gewerkt, maar ook tijdens de gymlessen. Deze week 
stonden de gymlessen dan ook in het thema samenwerken. Alleen spelen is bij deze spellen 
onmogelijk. Om het spel tot een goed eind te brengen gaan de kinderen samen aan de slag. Wij 
hebben een hoop creatieve oplossingen, veel plezier en vooral veel samenwerking gezien! 
Hieronder een kleine beschrijving vanuit de groepen.  

 

Kleuters: 
De kleuters zijn aan de slag gegaan met Beertje Anders.  

Wij hebben geleerd over plagen en pesten en het verschil hiertussen. Hiernaast hebben wij 

geleerd hoe wij een ruzie het beste kunnen oplossen en we hebben de 5 afspraken van Beertje 

Anders besproken: 

1) Samen spelen, samen delen. 

2) Lief zijn voor elkaar.  

3) Goede woorden zeggen.  

4) Zeg wat je wilt en wat je niet wilt.  

5) Vraag hulp, geef hulp.  

Ook hebben wij voorgelezen uit het boekje GRAPJE; over Zebra Ziva. 

Zebra Ziva is een zebra zonder strepen. De stoere leeuw maakt daar regelmatig grapjes over. Het 

is geen plagen meer maar pesten.  Zebra Ziva vindt dat helemaal niet fijn. Zebra Ziva besluit op 

haar strepen te gaan staan, en zegt ‘Stop hou op”.  

Iedereen is mooi zoals hij of zij is. Iedereen is uniek en iedereen hoort erbij.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Groep 3:  
In groep 3 zijn wij de week tegen pesten begonnen met het zingen van een Afrikaans lied.  
Dit lied ging erover dat iedereen erbij hoort. Hierbij hebben de kinderen ook dansjes bedacht 
met elkaar. Pesten is natuurlijk niet leuk, in groep 3 hebben wij daarom een muur gemaakt om 
pesten buiten de klas te houden. De kinderen staan hand in hand om zo een stevige muur te 
vormen. Het is niet leuk om nare dingen over jezelf te horen, veel liever horen wij leuke dingen.  
Dit hebben wij deze week ook aandacht gegeven. Alle kinderen krijgen deze week drie 
complimenten van hun klasgenoten. We hebben geleerd dat je verschillende complimenten kan 
geven. Een compliment over het uiterlijk, innerlijk en over iemands kwaliteiten bijvoorbeeld. 
 

Groep 4: 
Groep 4 is deze week druk in de weer geweest met de week tegen pesten.  

Van een complimentenmuur, veel samen dansen, spelen met elkaar, een prachtige klassenbloem 

maken tot aan samen sterk staan door middel van een sterke muur te vormen. Kortom, een 

waardevolle week. Iedereen is anders, iedereen is uniek en dat is helemaal prima!  

Iedereen mag zijn wie hij/zij is! 

 

Groep 5: 
Groep 5 is de week “Grapje.. moet toch kunnen”’ gestart met het bekijken van een filmpje 

waarin door leerlingen  wordt uitgelegd wat door hen als grapje en wat als pesten wordt ervaren. 

N.a.v. deze film hebben we dit ook binnen de groep besproken.   

In de kring hebben we  het spel “elkaar echt zien ”gespeeld. Hiervoor hebben we gebruik 

gemaakt van een bol wol. In de kring zochten de kinderen naar overeenkomsten ( uiterlijk, 

gedrag, aardigheden etc.) tussen elkaar. Met een bol wol in de hand mocht een leerling een 

andere leerling noemen met een overeenkomst om vervolgens de wol door te geven aan deze 

leerling. Iedereen moest het draadje van de wol vasthouden alvorens deze werd doorgegeven. 

Zo ontstonden er letterlijk allemaal lijntjes tussen kinderen, een web van draden dat iedereen 

met elkaar verbindt. 

 

Groep 6: 
Groep 6 heeft aan het begin van de week gekeken naar een filmpje over grapjes. 
Hierover hebben we uitgebreid gesproken in de klas. Verder hebben we gewerkt aan een 
groepswerk op het bord. Ook hebben we deze week extra veel samengewerkt. We hebben 
elkaar geïnterviewd over pesten en buiten in tweetallen reken- en taalopdrachten gedaan 
waarbij ze elkaar nodig hadden.  
Morgen gaan we de groepsregels die de kinderen samen hebben bedacht op een poster plakken 
en versieren. Ook spelen we dan het kwaliteitenspel. Kortom een waardevolle week. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Groep 7: 
Voor de week tegen het pesten hebben wij in groep 7 de korte film gekeken die aansluit bij het 

thema "Een grapje moet toch kunnen". We hebben de situaties van de korte film nabesproken 

en vergeleken met situaties uit de klas. Wanneer kan een grapje wel en wanneer niet? Hoe weet 

je dat jouw grapje echt grappig is? Hoe kan je het zien als je grapje niet goed valt bij iemand? Op 

deze vragen hebben wij antwoorden gezocht en gezamenlijk besproken. Gedurende de week 

hebben wij aandacht besteed aan verschillende grapjes tijdens de dag en gekeken of het grapje 

ook echt kon of niet. 

 

Groep 8: 

Week tegen het pesten groep 8 

Groep 8 is een hele, lieve leuke groep, waar pesten eigenlijk niet aan de orde is. Deze week 

hebben we toch iedere dag aandacht besteed aan dit onderwerp. Aan de hand van praatkaarten 

met stellingen hebben we iedere dag twee stellingen besproken. Een paar van de stellingen die 

besproken werden waren: 

• Is online pesten net zo erg als pesten in de klas? 

• Zou je van school willen omdat je zoveel gepest wordt? 

• Eens een pester is altijd een pester, is dat waar of niet? 

Voor groep 8 was het een "wat als"-gesprek, omdat wij gelukkig heel fijn met elkaar om gaan. Toch was het 
goed om aandacht te besteden aan dit onderwerp 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek   
Hierbij puntsgewijs de belangrijkste informatie voor de Kinderboekenweek. 
In de vorige nieuwsbrief kunt u de uitgebreidere informatie terug vinden. 

- Thema KBW is Gi-ga-groen!, 

- Start woensdag 5 oktober; feestelijk opening met het dansje op het plein en de kinderen in het 
groen gekleed. PS: Dit dansje, opgenomen door juf Mariecke en meester Pepijn op het nummer 
van Kinderen voor Kinderen, heeft u afgelopen maandag via Social Schools ontvangen. 
- De klassen hebben allemaal een eigen sub-thema, 
- Ouders zijn welkom om voor te lezen in de klas (op afspraak), 
- De kinderen nemen op hun ‘plantjesdag’ een plantje mee voor de vergroening van het 
schoolplein, 
- We sluiten de Kinderboekenweek af met een kinderboekenmarkt op donderdag 13 oktober! 

 

Kalender 

 

Congres 
Woensdag 5 oktober en donderdag 6 oktober is de directeur Monique Rijnsburger naar een 
congres in Antwerpen. Dit congres heeft als titel: De inclusieve klas. Inclusie en diversiteit in de 
klas in grootstedelijke context. 
Vanuit de overheid wordt regelmatig gesproken over inclusiever onderwijs. Het is een beweging 
vanuit het onderwijs waarin álle kinderen, ook leerlingen met een beperking, of kinderen met 
gedrags- en emotionele problemen en/of specifieke leermoeilijkheden, samen naar school gaan. 
De vraag is natuurlijk, hoe organiseren we dat in de toekomst. Tijdens het congres zullen 
gastsprekers hun ervaringen delen. 
 

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 
Kinderboekenmarkt vanaf 15:00 uur  
Einde Kinderboekenweek 

17 oktober Deze week: Oudergesprekken 1-2-3 

24 oktober  Herfstvakantie t/m 28 oktober 

2 november Rondleiding toekomstige ouders 

4 november Start week van de mediawijsheid t/m 11 
november 

8 november Start Sinterklaasjournaal 

12 november Intocht Sinterklaas 

14 november Week van de pietengym 

18 november Studiedag, kinderen vrij 



 

 
 
 
 
 

Schoolfoto’s 
De foto’s van de schoolfotograaf gaan vandaag en morgen mee naar huis met de kinderen. 
Let op! U kunt t/m 13 oktober gebruik maken van de gratis verzendkosten. Na deze datum 
worden er extra verzendkosten in rekening gebracht. 
 
Wij wensen u alvast een fijn weekend. 
 
Team OBS Houtrust  

 


