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Vandaag, maandag 31 augustus, is school weer van start ge-

gaan. In de afgelopen periode heeft het team ervoor gezorgd dat 
in het gebouw alles weer klaar staat om de leerlingen te kunnen 

ontvangen. 

 

In dit nieuwe schooljaar starten we officieel met het gelijke dagen 

rooster. Alle leerlingen hebben elke dag les van 08.30 tot 14.00 
uur.  De kleuters gaan op vrijdag tot 12.30 uur naar school. Er is 

geen tussenschoolse opvang meer. De leerkrachten hebben tij-
dens lestijd 15 minuten pauze. Deze pauze lossen we intern op. 

Na schooltijd hebben de leerkrachten verplicht (Wet en regelge-
ving) 30 minuten pauze. Het is vanaf 14.45 uur mogelijk afspra-

ken in te plannen met de leerkrachten. 

 

U heeft van ons bestuur een brief ontvangen over de corona 
maatregelen. Voor het halen en brengen houden we vast aan de 

aanpak van voor de vakantie. Vanaf 08.15 uur staan de groeps-

leerkrachten op de ondertussen vertrouwde plekken klaar. 

 

Binnenkort ontvangt u de papieren versie van de schoolgids 
2020-2021. Het rooster met de vakanties en studiedagen stond 

al in een eerdere nieuwsbrief.  

 

Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle schoolpleinen rookvrij. 
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Dit schooljaar starten we op de Houtkoper 

in alle groepen met het werken volgens de 
principes van de ‘Gouden Weken’. De Gou-

den weken benadrukken het belang van 
een goede start in de klas. Tijdens deze 

weken smeed en kneed je het goud dat je 
in handen hebt, de interactie tussen de 

leerkracht en je leerlingen, voor een fijne 
sfeer in de groep. Door aandacht te beste-

den aan elkaar, te luisteren naar elkaar, 
regels af te spreken en samen plezier te 

maken werken we gericht aan een goede 
(werk)sfeer in de klas. Dit zorgt voor een 

stevig fundament, een heel schooljaar 
lang. Dagelijks zullen we door leuke, korte 

spelletjes  (energizers, afwisselende werk-

vormen) hieraan werken.  

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we 
niet alleen oog hebben voor leerlingen, ook 

willen we graag van u als ouders horen 
hoe u uw kind ziet. In een gesprek aan het 

begin van het jaar zullen wij als leerkrach-
ten vooral luisteren. Dit worden ook wel de 

omgekeerde oudergesprekken genoemd. 
Dit geeft ons meer inzicht in hoe we uw 

kind(eren) het beste kunnen begeleiden.  

Gouden weken 

Bibliotheek 

Vanaf 1 september openen ook de biblio-

theken weer hun deuren. De bibliotheek 
in onze school heeft dit schooljaar een 

uitleen dag op donderdag tussen 13.00 en 
17.00 uur. Op 3 september is het dus 

weer mogelijk boeken te lenen. 

Een extra leerkracht 

Dit schooljaar zijn we gestart met 5 groe-

pen. Een kleutergroep minder dan vorig 
jaar. Op alle lesdagen is er wel extra onder-

steuning beschikbaar in groep 1/2 en in 

groep 5/6.  

 

Juf Anouk (maandag, dinsdag, halve 
woensdag) en juf Caroline (alle donderda-

gen en de vrijdag 1x per 2 weken) zullen als 
extra juf ondersteunen op de momenten 

wanneer dat nodig is, zoals bijvoorbeeld 
aan het begin van de dag, in de kring, bij 

de gym of tijdens werklessen.  

Op de momenten dat de kleuters zelfstan-

dig werken en spelen, gaat juf Anouk of juf 
Caroline ondersteunen op het leerplein in 

groep 5 en 6. Het leerplein bevindt zich in 
de grote hal. Er is net als in de klas een di-

gibord om te gebruiken bij instructies van 
de lessen. Juf Anouk/juf Caroline overleg-

gen met meester Thomas over de lessen die 
gegeven worden. De leerlingen krijgen zo in 

een rustige en kleine setting diverse in-
structies passend bij de eigen groep. Verder 

kunnen leerlingen op het leerplein zelfstan-
dig of samen werken aan opdrachten die de 

leerkrachten hebben gegeven. De leer-
krachten zien toe op een actieve werkhou-

ding en prettige, rustige werksfeer en kun-
nen bij vragen deze leerlingen ondersteu-

nen.  

Het leerplein is voor ons, net als voor de 
leerlingen, een nieuwe vorm van onderwijs. 

We zullen dit jaar in het team regelmatig 
evalueren hoe de werkwijze bijdraagt aan 

het leren van de leerlingen. In het begin 
zullen de betrokken leerkrachten zelfs da-
gelijks bespreken wat het oplevert en hoe 

het steeds een stukje beter kan. We ver-
wachten dat het leerplein bijdraagt aan een 

grote betrokkenheid van leerlingen, waarbij 
ze leren zelfstandig en samen verantwoor-

delijk te zijn voor hun eigen leerproces. 



Zwangerschapsverlof 

Juf Sanne is zwanger. Binnenkort gaat 

Sanne met zwangerschapsverlof. Als alles 
volgens planning verloopt is donderdag 8 

oktober haar laatste werkdag.  

Anouk Wigman zal tijdens Sanne haar ver-

lof 4 dagen de lessen van groep 3 verzor-
gen. Elke donderdag tijdens dit verlof staat 

Arianne Masson voor deze groep.  

Anouk staat dit schooljaar elke vrijdag al 
voor groep 3. Arianne Masson is geduren-

de Sanne haar verlof verbonden aan onze 
school. Ze zal naast de dag in groep 3 ook 

de andere taken van Anouk overnemen. Ze 
is dus ook terug te zien in groep 1/2 en bij 

groep 5/6. In deze nieuwsbrief stelt Arian-

ne zich aan u voor. 

Begin maart eindigt Sanne haar verlof. 

Aansluitend op haar zwangerschapsverlof 
is Sanne van plan 1 dag ouderschapsverlof 

op te nemen. Sanne staat dan 3 dagen (di/ 
wo/do) voor de groep en Anouk 2 dagen 

(ma/vr).  

We denken hiermee een mooie oplossing te 
hebben gevonden voor de invulling van 

Sanne haar verlof. 

Arianne Masson 

Mijn naam is Arianne Masson, ik ben 23 

jaar oud en woon in Dodewaard. In mijn 
vrije tijd sport ik graag, wandel ik met 

mijn hond en geniet ik van leuke dingen 
doen samen met mijn vrienden en familie. 

Vanaf aankomend schooljaar ben ik de 
nieuwe juf van groep 3, 1/2 en 5/6. Ik 

ben dit jaar afgestudeerd aan de Pabo te 
Nijmegen. Dit betekent dat dit mijn al-

lereerste baan als juf is. Ondanks dat ik 
het spannend vind, heb ik er ontzettend 

veel zin in! Ik kijk ernaar uit om met ie-

dereen kennis te maken!   

 

a.masson@houtkoperschool.nl 

Corona 

Doordat ouders de school nog niet mo-

gen betreden zullen een aantal zaken de 

komende periode anders verlopen. 

 

Luizencontrole (2-9): Wij vragen ieder-
een zijn/haar zoon/dochter zelf te con-

troleren op hoofdluizen. Als bijlage stu-
ren wij u informatie over hoe u dit kunt 

doen. Wilt u de leerkracht van uw kind 
informeren als u hoofdluizen aantreft. 

De leerkracht kan op deze manier de 
overige ouders informeren dat er hoofd-

luizen zijn geconstateerd in de groep.  

 

Informatieavond (24-9): In de volgende 

nieuwbrief informeren wij u over de in-

formatieavond. 

 

Inloopochtend (25-9): deze in-

loopochtend komt te vervallen. 



Schoolstraat 1 

4051 AV Ochten 

 

‘t Houtkopertje 

Telefoon: 0344-641416 
E-mail: 

e.devries@houtkoperschool.nl 

"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 2 september luizencontrole 

 21 september ontruimingsoefening 

 24 september informatieavond 

 25 september inloopochtend 

 30 september t/m 9 oktober  Kinderboekenweek 

 5 oktober  studiedag 

 9 oktober  podiummiddag 

   

 

  

11 september verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


