
 

  

 

Nummer 1, 19 augustus 2022 
 

Welkom! 
Maandag gaan de schooldeuren weer open na zes weken 

vakantie en wij kijken er naar uit de kinderen weer op school 

te ontvangen. Het team heeft de afgelopen dagen hard 

gewerkt om de school weer gezellig in te richten. Onze 

onderwijsplannen hebben nogmaals aandacht gekregen 

tijdens onze startvergadering en de nieuwe leraren hebben 

hun plekje in de groepen en in de school gevonden. 

We zijn klaar voor een mooi, nieuw schooljaar! 

 

Wij hopen natuurlijk dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie: lekkere zonnige 

vrijedagen, leuke dingen doen, geen klok om op te letten, dat klinkt als een perfecte zalige tijd. 

Tijdens zes weken zomervakantie vindt er van alles plaats, het kan zijn dat er geen leuke dingen 

gebeuren, dat het geen fijne tijd is, dat er gezondheidsklachten zijn of er in de familie nare dingen 

aan de orde zijn. Sterkte voor ouders en kinderen waarbij het nu even niet zo fijn is, we zijn er 

voor elkaar. 

 

Binnen ons Houtrustteam zijn er gezondheidsproblemen bij collega’s ontstaan tijdens de 

zomervakantie en wij delen dit met u.  

Zoals u weet is juf Stephanie zwanger en met de baby gaat het goed, die groeit als kool. Fysiek 

gaat het met Stephanie niet zo goed en dat betekent dat zij niet kan werken op school. Het lopen 

en staan valt haar zwaar en is bijna onmogelijk. Om deze reden zal Juf Debbie op donderdag en 

vrijdag in groep 4 werken en Stephanie zal van huis uit werken aan beleidsmatige zaken. Wij 

wensen Stephanie sterkte toe en juf Debbie samen met de kinderen en Juf Mariecke veel plezier 

in groep 4. 

 

Voor meester Dennis was het geen fijne zomervakantie. Na een aantal longontstekingen het 

afgelopen jaar, heeft Dennis onderzoeken in het ziekenhuis gehad en uit de uitslagen blijkt dat er 

een plek in de linker long is gevonden die moet worden verwijderd. Zoals het er nu naar uit ziet 

lijkt het met een operatie goed af te lopen omdat Dennis er vroeg bij is, maar het is natuurlijk nog 

een onzekere en pittige tijd voor Dennis en zijn gezin.  

Dennis zal binnenkort worden geopereerd en daarna volgt hersteltijd. Dit betekent dat Dennis 

niet meegaat met het schoolkamp voor groep 7 en 8 en voorlopig geen gymlessen zal verzorgen. 

Wij wensen Dennis en zijn gezin heel veel sterkte toe en we leven met hem mee. 

Voor de gymlessen en andere sportactiviteiten betekent dit:  

• Maandag krijgen de kinderen gym van meester Pepijn   

• Voor de andere dagen en activiteiten zijn we op zoek naar vervanging. Mocht u iemand 

weten die de gymlessen kan verzorgen op school, dan horen wij dat heel graag. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag gaan de kinderen naar hun groepen en wij vinden het leuk als u, nadat u uw kind(eren) 

heeft weggebracht, met ons een kopje thee/ koffie drinkt buiten op het plein voor de school. Fijn 

om elkaar weer te zien!  

 

Wij wensen u een fijn weekend. 

Team OBS Houtrust 

 
 
  



 

 

 
 

Kalender 

 

Wij wensen iedereen alvast een fijn weekend,  

 

Team OBS Houtrust 

13 april Paasontbijt 

15 t/m 18 april Paasweekend 

19 april Verkeersexamen praktijk (groep 7 en 8) 

20 t/m 22 april CITO- eindtoets 

22 april Koningsspelen 

23 april t/m 8 mei Meivakantie 

9 mei Start project 5 ‘Verre wereldreizen’ 

10 of 12 mei kijkmiddag 

16 mei MR-vergadering 

20 mei Schoolreisje groep 1 t/m 6 

26 t/m 29 mei Hemelvaartsvakantie 

30 mei Studiedag 

1 juni Sportdag 

6 juni Tweede Pinksterdag 

7 en 8 juni Schoolfotograaf 

17 juni Kindvrijedag 

1 juli Rapporten mee groepen 1 t/m 8 

4 juli Musical groep 8 

5 juli Afscheid groep 8 

8 juli Start zomervakantie voor de leerlingen 


