
 

  

 

Nummer 2, 25 augustus 2022 
 

We zijn weer begonnen! 
Afgelopen maandag zijn we weer met veel plezier gestart. De 

kinderen hebben met hun juffen en/of meester alweer 

gezellige en leerzame dagen achter de rug. 

Het was ook gezellig om de ouders weer te zien en te 

spreken, onder het genot van een kopje thee/ koffie zijn de 

vakantie verhalen besproken. Volgende week starten de 

infoavonden op school. Deze zijn aangekondigd in de 

jaarplanner 22-23 en hieronder volgt nogmaals het overzicht. 

 

29 augustus infoavond groep geel/ rood/ blauw. Aanvang 19.00 uur 

1 september infoavond groep 3. Aanvang 19.00 uur 

5 september infoavond groep 5. Aanvang 18.30 uur 

5 september infoavond groep 6. Aanvang 19.30 uur 

6 september infoavond groep 7. Aanvang 18.30 uur 

6 september infoavond groep 8. Aanvang 19.30 uur 

8 september infoavond groep 4. Aanvang 19.00 uur 

 

Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de leerkracht(en) en krijgt u inzicht in de lesstof van 

uw kind(eren). Daarnaast is er informatie over wat er komend jaar aandacht krijgt in de groep van 

uw kind. Wij hopen u allen te verwelkomen. 15 minuten voor aanvang is de deur open en staat er 

koffie/ thee voor u klaar. 

 

Op tijd op school 
Het is vast weer even wennen maar we willen graag op tijd met de lessen beginnen. De 

leerkrachten starten om 08.30 uur met de Lessen. Dat betekent dat de kinderen voor 08.30 uur in 

de klas aanwezig moeten zijn. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is. 

 

Fietsen in de straat 
Voor de zomervakantie heeft de MR i.s.m. de school en de wijkagent een enquête uitgezet over 

de verkeersveiligheid rondom de school. Vanuit de ouders van de school waren er diverse 

opmerkingen die aandacht behoeven. 

Eén ervan is dat de straat, waar aan de school gelegen is, een éénrichtingsweg is. Dit betekent dat 

we op de fiets de school alleen kunnen bereiken via de Leeuweriklaan. Ouders en andere mensen 

die via de Mezenlaan komen dienen om te rijden. 

Wilt u er a.u.b. aan denken en tevens met uw kinderen bespreken dat iedereen via de 

Leeuweriklaan naar school fietst. Ouders en kinderen die lopend naar school gaan kunnen 

natuurlijk via beide kanten naar school lopen. Voor auto’s is het bekent dat zij via de 

Leeuweriklaan rijden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Laten we er samen zorg voor dragen om een verkeersveilige omgeving rond de school te creëren. 

 

Fietsen in de juiste stalling 
Als de kinderen op de fiets naar school komen is het van belang dat iedereen zijn/haar fiets in de 

juiste stalling plaatst. 

De kleuters kunnen hun fiets stallen voor  het hekje bij het kleuterplein 

De kinderen van groep 3 en 4 stallen hun fiets bij de hoofdingang van de school 

De groepen 5 en 6 stallen hun fiets aan de zijkant van groep 7 en de kinderen van 7 en 8 stallen 

hun fiets bij de fietsenstalling aan de zijkant van de school. 

 

Volgende week 
Hierboven schrijven we veel regels en afspraken en zaken waar we met elkaar op moeten letten, 

maar welke leuke dingen gaan we volgende week doen? 

 

• De kinderen van groep 7 en 8 gaan op schoolkamp naar Lunteren. Onder begeleiding van 

het kampteam: Juf Sabine, Juf Sytske, juf Debbie, meester Luuk en Miriam Opstal 

(overblijfkracht van de school) gaan zijn een gezellige week tegemoet. Het lijkt er op dat 

het een zonnige week zal worden. Veel plezier met elkaar! 

• Vanaf maandag gaan de kleuters en de groepen 3 en 4 naar muziekles. Vorig jaar hadden 

deze kinderen dansles, maar nu gaan zijn o.l.v. een nieuwe docent naar de muziekles. Wij 

zijn benieuwd hoe de kinderen de muziekles gaan beleven. 

• De groepen 5 t/m 8 ontvangen, net zoals vorig jaar, muziekles van meester Walther op 

donderdag 

• Voor de sportactiviteiten en de gymlessen zijn we op zoek naar vervanging. We zijn met 

diverse partijen in overleg. Wij informeren u hier spoedig over. 

 

 

Kalender 

Week 35 Groep 7 en 8 schoolkamp naar Lunteren 

29 augustus Aanbieden regel 2: veiligheid creëer je 

29 augustus Infoavond kleutergroepen 

31 augustus Rondleiding toekomstige ouders 

1 september Infoavond groep 3 

5 september Infoavond groepen 5 en 6 

5 september schoolfotograaf 

5 september Aanbieden regel 3:Verantwoordelijkheid neem 
je 

6 september Infoavond groepen 7 en 8 

8 september Infoavond groep 4 



 

 
Wij wensen u alvast een fijn weekend. 
 
Team OBS Houtrust 

12 september Aanbieden regel 4: eigenheid bezit je 

19 september Studiedag team/ kinderen vrij 

20 september Prinsjesdag  

26 september Week tegen pesten 

28 september Rondleiding toekomstige ouders 

5 oktober Start Kinderboekenweek GI-GA-GROEN 

10 oktober Oudergesprekken 1-2-3 

11 oktober Kijkmiddag vanaf 15.00 uur 

13 oktober Kijkmiddag vanaf 15.00 uur 

14 oktober  Einde Kinderboekenweek 

24 oktober  Herfstvakantie t/m 28 oktober 


