
“Waar een kind 
zichzelf mag zijn”  

‘t Houtkopertje 
Nieuwsbrief 

9 oktober 2020 

Leerlingen, ouders en oud-collega's. 

Heel hartelijk bedankt voor alle lieve woorden en 4 leuke midda-
gen die ik in mijn laatste week op de scholen heb mogen beleven. 

Het was geweldig en ik had dit totaal niet verwacht. 

Op de Isandraschool hebben de leerlingen en leerkrachten voor 
mij een leuk tegeltableau gemaakt met al hun namen en het logo 

van de Isandraschool erop. Bovendien hebben ze mij toegespro-

ken en voor mij gezongen.  

Op de Houtkoperschool hebben ze voor mij een kleedjesmarkt 
georganiseerd. Oh, wat hebben we geruild die middag en tot slot 

heeft iedereen mij ook nog toegezongen met een slotwoord van 

mijn collega's.  

Op de Prins Willem Alexanderschool was  het ook gezellig met 
een A tot Z kwis. Alle letters kwamen voorbij en de leerlingen 

stopten ons vol met allerlei kadootjes en zongen toepasselijke 

liedjes. En natuurlijk mocht de Quizz niet ontbreken.  

De officiële afscheidsdag woensdag 30 september kreeg ik 's mor-

gens vroeg thuis bezoek van de leerlingen en leerkrachten van De 

Bellefleur.  

Ik werd opgehaald met een oldtimer KL-Bulldog traktor met 
daarachter een kar met daarop een oude motor waar ik plaats op 

mocht nemen. De leerlingen die erachteraan liepen waren alle-
maal voorzien van lawaai makende instrumenten. Op school 

aangekomen mocht ik via de rode loper naar binnen. De middag 
werd opgevuld met een open podium en tot slot een optreden van 

de leerkrachten en mezelf geheel in Oostenrijkse stijl met de 
Ratsche. Samen met Jannie heb ik  ontzettend genoten van deze 

speciale afsluiting van mijn werkperiode.  

Ik wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken, het was 

onvergetelijk.  
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Rianda Prijs 

Kinderboekenweek 

Vandaag, vrijdag 9 oktober was de afslui-

ting van de kinderboekenweek. Het was een 
zoete afsluiting  in de vorm van oud-

Hollands snoep, dat bij de kinderen in goe-
de aarde viel. De ouderraad heeft dit samen 

met Het Plein 1 in Zetten verzorgd. 

De opening van de kinderboekenweek was 
voor de kinderen verrassend: hun juf of 

meester verkleed in ouderwetse kleding! 
Het gaf zowel bij het begin als het einde van 

de kinderboekenweek het thema duidelijk 

weer: En toen... 

In de klassen is gewerkt aan een eigen boe-
kenmuseum met verschillende projecten. 

Heel leuk waren de meegebrachte boeken 
van grootouders uit hun jeugd. Er zaten 

best oude boeken tussen, die veel gespreks-
stof boden. Er is ook uit deze oude boeken 

voorgelezen. Ze waren  volgens de kinderen 
toch wel een beetje anders dan nu. Vooral 

de spreektaal en de plaatjes. Er waren ook 
overeenkomsten. Ook deze boeken zaten 

soms vol spanning en humor en  pakten de 
lezers of luisteraars door hun verhaal. We 

zagen  boeken, die nu nog steeds actueel 
zijn: sprookjes, Jip en Janneke, Pippi Lang-

kous etcetera. 

In de klassen werd  door  kinderen uit  an-

dere groepen voorgelezen.De kinderen die 
dit durfden, kregen van hun schoolgenoten 

altijd heel lieve complimenten. 

Het zorgde  voor boekpromotie, want veel 
kinderen wilden het voorgelezen boek ook 

zelf lezen. 

De kleuters vielen met hun neus in de bo-

ter omdat zij een interactieve theatervoor-
stelling kregen over  het boek : “Een held 

op sokken” door Marije Hortus van Arti-

Vitra. 

Tot slot wil het team de ouderraad bedan-
ken voor hun inzet om van deze kinderboe-

kenweek een geslaagd evenement te ma-

Rianda Prijs heeft de taken van onderwijs 

assistent van Ietje Ruhulessin voor de ko-
mende periode overgenomen. Rianda 

heeft in het schooljaar 2019-2020 in deze 

functie al eerder gewerkt op onze school. 

Eten op school 

Met de invoer van het gelijke dagen 

rooster zijn er een aantal zaken veran-
derd op school. Een van die veranderin-

gen is de lunchpauze: Die is verkort.  

Het verkorten van de lunchpauze en het 
gelijkmatig verdelen van de onderwijstijd 

over 5 dagen zijn de belangrijkste veran-

deringen. 

Alle leerlingen hebben elke dag twee 
keer 15 minuten om hun eten en drin-

ken te nuttigen. De leerkracht leest dan 
voor of laat de leerlingen iets zien. Voor-

beeld: groep 7/8 kijkt op dit moment in 
de lunchpauze naar een schooltv serie 

over de Gouden eeuw. 

26 oktober is een 

normale lesdag. 

In de schoolgids 

heeft deze dag 

per ongeluk de 

kleur van een 

vrije dag 



Schoolstraat 1 

4051 AV Ochten 

 

‘t Houtkopertje 

Telefoon: 0344-641416 
E-mail: 

e.devries@houtkoperschool.nl 

"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 12 oktober inloopochtend (afgelast) 

 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 

 26 oktober een normale schooldag 

 28 oktober controle luizen 

 2 november koffieochtend  

 9 november gesprekmiddag/avond 

 10 november gesprekmiddag/avond broer/zus 

 13 november podiummiddag 5/6 en 7/8 

   

 

  

30 oktober verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


