
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 11, 

3 november 2022 
 

Babynieuws 
Hiep hiep hoera! 

 

Op woensdag 26 oktober 2022 is juf Stephanie bevallen van een 

prachtige dochter, genaamd Sanne. 

Beiden maken het goed en juf Stephanie komt snel een keer 

langs, zodat de kinderen en collega’s Sanne kunnen 

bewonderen. 

 

Wij wensen juf Stephanie en haar partner heel veel liefde, 

gezondheid en geluk met hun dochter Sanne.  

 

 

Nieuwe juf 
Wij hebben een nieuwe collega bij ons op school. Zij stelt zich zelf even voor: 
 

Beste ouders/verzorgers van OBS Houtrust, 

Mijn naam is Laura Stolk en sinds deze week mag ik het team van 
OBS Houtrust komen versterken. Ik ben aanwezig op dinsdag en 
donderdag in groep 7 en 8. De andere dagen ben ik werkzaam als 
docent bewegingsonderwijs op de Pabo van de Haagse 
Hogeschool. Deze week heb ik al een hele fijne start gehad met 
alle lieve en leuke kinderen! Ik heb dan ook heel veel zin in deze 
nieuwe uitdaging. 

Mijn passie voor onderwijs zet ik graag op verschillende vlakken 
in, de afgelopen jaren ben ik aan de slag geweest als 

groepsleerkracht, docent bewegingsonderwijs en docent drama. Daarnaast vind ik het heerlijk om 
van alles te organiseren en regelen. 

Samen met mijn vriend, dochter van 2 jaar en 2 kanjers van bonuskinderen (12 en 14) woon ik in 
Scheveningen. Ik ben een liefhebber van het strand, houd van boksen en hardlopen en zie graag 
zo veel mogelijk van de wereld. 

Ik hoop jullie snel te ontmoeten! 
Groetjes, 
Juf Laura 



 

 

 

 
 

Reminder aanmeldingsperiode  
Wil u eraan denken dat u tijdig uw kind(eren) (broertje(s)/zusje(s) van leerlingen die al op school 

zijn) aanmeldt. Zoals u wellicht weet geldt voor deze kinderen de voorrangsregel. Dit geldt ook 

voor halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen. 

 

Hieronder vindt u het overzicht van de aanmeldperiodes 

 

Uw kind is geboren in de periode: Aanmeldingsperiode: 

1 oktober 2019 t/m 31 december 2019 

t/m 13 januari 2023 

 

ALM1: 19 december 2022 t/m 13 januari 2023 

 

  

1 januari 2020 t/m 31 maart 2020 

 

ALM2: 20 maart 2023 t/m 31 maart 2023 

1 april 2020 t/m 30 september 2020 

  

ALM 3+4: 11 september 2023 t/m 30 september 

2023 

 

 

Dit overzicht en overige informatie over de aanmeldingsperiodes kunt u ook vinden op onze 

website. 

 

Sportlessen 
Voor de vakantie hebben wij genoten van een prachtige dansvoorstelling. Via een apart bericht 

in Social Schools heeft u kunnen lezen dat tot, in ieder geval de kerstvakantie, zowel juf Kim haar 

danslessen als juf Anouk haar gymlessen doorgang vinden. 

 

Kosteloos knutselmateriaal 

Hierbij doen wij een oproep aan alle ouders van de kinderen om kosteloos materiaal te sparen.  

U kunt hierbij denken aan stof, lint, eierdozen, wc-rolletjes, doppen, glazen potjes, etc.  

Het materiaal kan ingeleverd worden bij de administratie. 

 

Oudergesprekken 
In de week van 21 november zullen de voortgangsgesprekken zijn voor de groepen 4 t/m 8. U 

ontvangt volgende week een uitnodiging via Social Schools zodat u hiervoor kunt inschrijven. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid 
De MR vraagt uw aandacht voor het onderstaande. 
 
Het afgelopen schooljaar heeft de MR een enquête uitgezet om te inventariseren hoe de 

verkeersveiligheid om de school ervaren wordt.  

De knelpunten die naar voren zijn gekomen: 

• Ouders en kinderen rijden tegen het verkeer in op de weg voor school. Bij de Mezenlaan 

staat een bord, verboden in te rijden. Voor school is er sprake van een 

éénrichtingsverkeersweg. 

• Het oversteken vanuit en naar het plantsoen wordt als gevaarlijk ervaren. 

• Het slordig parkeren van fietsen. 

De MR wil de bovengenoemde punten, in samenwerking met directie én ouders aanpakken.  

 

Daarnaast is er overleg geweest met de wijkagent. 

Voordat de wijkagent de wet- en regelgeving gaat naleven, kunnen wij beter starten om onze 

verantwoordelijkheid op te pakken! 

Dit kunnen wij doen door: 

• Op de fiets rondom het plantsoen te fietsen en het Nachtegaalplein op rijden via de 
Leeuweriklaan. 

• Uw kind op de hoek van de Leeuweriklaan of de Mezenlaan uit de auto te laten stappen.  
• Uw fiets parkeren tussen de daarvoor bestemde nietjes of op de kopse kanten van het 

plantsoen.  

Deze drie punten zijn met uw medewerking goed en makkelijk uit te voeren. Deze acties dragen 

bij aan een overzichtelijkere en veiligere schoolomgeving voor onze kinderen. 

 

De onveilige verkeerssituatie op de Sportlaan moet op een andere manier aandacht krijgen.  

Via onderstaande link kunt u een melding maken van de onveilige oversteeksituatie bij de 

Sportlaan. Als er voldoende meldingen zijn zal de Gemeente Den Haag deze situatie beter gaan 

bekijken. 

https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-verkeer/onveilige-verkeerssituaties-

melden.htm  

 

Samen verbeteren wij de verkeersveiligheid om de school! 

 

 

 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.denhaag.nl%2Fnl%2Fmeldingen%2Fmeldingen-verkeer%2Fonveilige-verkeerssituaties-melden.htm&data=05%7C01%7CM.Rijnsburger%40obshoutrust.nl%7Cfb9abded1f34436109aa08dabcd4eb4e%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C638029919920082698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ppLzWMSbuiXywsH45YQPOONV2kdDTkkoZriUsLEQj%2FI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.denhaag.nl%2Fnl%2Fmeldingen%2Fmeldingen-verkeer%2Fonveilige-verkeerssituaties-melden.htm&data=05%7C01%7CM.Rijnsburger%40obshoutrust.nl%7Cfb9abded1f34436109aa08dabcd4eb4e%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C638029919920082698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ppLzWMSbuiXywsH45YQPOONV2kdDTkkoZriUsLEQj%2FI%3D&reserved=0


 

 

 

 

Kalender 

 

Wij wensen u alvast een fijn weekend toe!  
 
Team OBS Houtrust  

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 

21 november Deze week: Voortgangsgesprekken 4 t/m 8 

5 december Sintviering op school 
kinderen om 12:00 uur vrij 

6 december Kinderen starten schooldag om 09:30 uur 

21 december Kerstviering op school 

23 december t/m 8 januari Kerstvakantie 


