
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 9, 

13 oktober 2022 
 
 

Kijkmiddagen 
Afgelopen week hebben wij twee kijkmiddagen gehad. 

Wat leuk om te zien hoeveel ouders, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden in de klassen zijn 

komen kijken. De kinderen hebben met veel trots hun werkjes laten zien en zij hebben daarnaast 

verteld over hetgeen wat zij in de afgelopen periode hebben geleerd.  

In april staan er meer kijkmiddagen gepland. Door onze ervaring van afgelopen week hebben wij 

gezien dat 30 minuten voldoende tijd was voor alle ouders/verzorgers om de klassen te 

bezoeken. De kijkmiddagen zullen daarom in het vervolg van 15:00 uur – 15:30 uur plaatsvinden 

i.p.v. tot 16:00 uur.  

We hopen u bij de volgende kijkmomenten weer te zien! 

 

Dansvoorstelling 21 oktober 
De afgelopen periode hebben alle klassen onder begeleiding van onze dansdocent, juf Kim, een 

dans ingestudeerd. Elke klas heeft als dansthema een eigen land of continent. De kinderen willen 

deze dansen graag aan u en de andere klassen showen en daarom organiseren wij een 

voorstelling op vrijdag 21 oktober vanaf 13:30 uur in de Hellas-hallen, adresgegevens:  

Laan van poot 353A. 

U heeft gisteren vanuit de directie een brief ontvangen met extra informatie hierover.  

Graag verzoeken wij u om deze brief goed door te nemen. 

 

Einde Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is vorige week gestart met een vrolijk dansje van Kinderen voor kinderen 

onder leiding van juf Mariecke. Veel kinderen waren getooid in groene kleding, het thema was 

immers Gi-Ga-Groen. Iedere groep heeft nieuwe boeken gekregen in het (sub)thema Gi-Ga-

Groen, dat beloofde veel leesplezier. 

In de afgelopen anderhalve week is er in alle klassen voorgelezen door ouders en opa's en oma's, 

dat vonden de kinderen heel leuk! Daarnaast waren alle klassen prachtig versierd met 

knutselwerken en tekeningen over ditzelfde thema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Er zijn door de leerkrachten verschillende lessen gegeven in het thema Gi-Ga-Groen. 

In de loop van de week is ook ons schoolplein, mede dankzij u, steeds verder vergroend.  

Alle klassen hebben plantjes geplant in de borders rondom de school.  Wij hebben nu een Gi-Ga-

Groen schoolplein! De Kinderboekenweek is afgesloten met een goed bezochte boekenmarkt, er 

zijn veel boeken van eigenaar gewisseld. 

Maar......... er is vooral heel veel gelezen deze weken! 

 

 
 

Schooldag 
Iedere schooldag zien wij bij de start en het einde dat veel ouders bij de ramen van de klas staan 

om nog even te gluren en/of te zwaaien. Wij begrijpen dat, met name in de eerste schoolweken, 

dit dagelijks gebeurd. Bij deze verzoeken wij u echter vriendelijk om met uw kind af te spreken, 

dat u na de herfstvakantie afscheid neemt bij de voordeur. Het is prettig dat wanneer de 

kinderen in de klas aanwezig zijn, zij de schooldag kunnen starten en afronden zonder afleiding.  

Met de kijkmiddagen, oudergesprekken en festiviteiten bent u van harte welkom in en rondom 

de klas. 



 

 

 

 

Kalender 

 

Wij wensen u alvast een fijn weekend. 
 
Team OBS Houtrust  

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 

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 


