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Op maandag 2 september start het nieuwe schooljaar. We hopen 

dat u van een fijne vakantie heeft genoten. Alles staat in school 
weer klaar om de kinderen en hun ouders te ontvangen. In de va-

kantie is de bibliotheek verhuisd naar de ruimte naast de peuters-
peelzaal. Het lokaal waar de bibliotheek in zat is nu het lokaal van 

groep 4. De nieuwe groep en de centrale ruimte zijn voorzien van 
nieuwe meubels. Deze week worden de nieuwe tafels voor de cen-

trale ruimte geleverd. Dit schooljaar starten een aantal nieuwe 

teamleden:  

 Thomas; leerkracht groep 5/7; t.geffen@houtkoperschool.nl 

 Anouk; leerkracht groep 1/2; a.wigman@houtkoperschool.nl 

 Antonie; a.rozema@stichtingfluvium.nl 

 Evert; directeur; e.devries@houtkoperschool.nl (werkdagen: ma/do) 

In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich verder aan u voor. 

Maandag: 

 08.30 uur groep 6/8 

 10.00 uur groep 3 

 11.00 uur groep 5/7 

Woensdag: 

 10.00 uur groep 4 

    groep 1/2 

Vrijdag: 

 08.30 uur groep 4 

 09.30 uur groep 3 

 10.30 uur groep 5/7 

 

Tijdens de gymles dragen de leerlingen 
sportkleding en sportschoenen geschikt 

voor een gymzaal. 

Gymrooster 

 
Een nieuw schooljaar 

Nieuw schooljaar 1 
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Grietje 1 

Streetwise 1 

Kalender 2 

Welkom terug 2 

In dit nummer: 

Grietje ter Beek 

Op 2 september gaat Grietje met vervroegt 

pensioen. Uiteraard nemen wij op gepaste 
wijze afscheid van Grietje. U ontvangt bin-

nenkort meer informatie over haar af-

scheid. 

Streetwise 

Maandag 9 september staat in het teken 

van Streetwise. De leerlingen uit alle groep 
zullen op deze dag deelnemen aan dit ver-

keersproject van de ANWB. Klik hier voor 

meer informatie over dit project. 

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise#info-ouders
https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise#info-ouders
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Kalenderactiviteiten 

 

 9 september Streetwise 

 1 oktober  Energieles groep 6/7/8 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

13 september verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise#info-ouders

