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Woensdag 25 november hebben wij ons als school verdiept in 

woordenschatonderwijs. Woordenschat is onder andere belang-
rijk voor begrijpend lezen. Als je een tekst leest, moet je ongeveer 

95% van de woorden kennen om de tekst goed te begrijpen. In 
groep 1 tot en met 8 besteden we daarom veel aandacht aan 

woordenschat. In de taal/leesmethodes die wij gebruiken worden 
woorden thematisch aangeboden. Het is namelijk belangrijk dat 

woorden met elkaar verbonden worden, dan ontstaat er een 
‘diepe’ woordenschat. Nieuwe woorden onthoud je niet in één 

keer, dat vraagt veel herhaling. Binnen onze woordenschatlessen 
besteden we dan ook veel aandacht aan herhaling zodat de woor-

den daadwerkelijk worden opgeslagen in het geheugen. Met aller-
lei spelvormen in groep 1 tot en met 8 zorgen we dat de kinderen 

herhaald oefenen en (ongemerkt) woorden onthouden.  

Wist u dat door elke dag (voor) te lezen een kind gemiddeld tot 

1000 woorden per jaar extra leert? Woordenschat leer je dus niet 
alleen in een les gericht op woordenschat, maar ook door veel 

(voor) te lezen. U kunt thuis dus ook een grote bijdrage leveren 

aan de woordenschat van uw kind. 
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In dit nummer: 

Sinterklaas komt ook dit jaar weer bij ons op school. Maar in ver-

band met de corona-maatregelen gaat het anders dan andere jaren. 
De ouders/verzorgers en jongere kinderen kunnen Sinterklaas niet 

buiten welkom heten, want wij ontvangen Sinterklaas in school en 
hierbij mogen geen ouders/verzorgers aanwezig zijn. De peuters 

van Dolfijn zijn ook bij de ontvangst van Sinter-
klaas. Na de ontvangst gaan alle kinderen in 

hun eigen groep er een feestelijke dag van ma-
ken. De kinderen krijgen dit jaar voorverpakt 

strooigoed. Daarnaast krijgen zij in de kleine 
pauze limonade, schoolfruit en een speculaasje. 

De lunch moeten zij zelf meenemen. We hopen 

op een gezellige dag!  

 
Sinterklaas 



Financieel jaarverslag OR 

Heeft u vragen over het financiële over-

zicht? U kunt hiervoor contact opnemen 
met Wendy Platteel de penningmeester 

van de ouderraad. 

Met het overgebleven geld, gaan we kijken 
of we een duurder schoolreisje kunnen 

realiseren (mits dit door kan gaan) of eind 
van het schooljaar een 'eindfeest'. Mocht 

dit ivm de corona alsnog niet door kun-
nen gaan dan wordt volgend schooljaar 

2021-2022 eenmalig de ouderbijdrage 

verlaagd. 

Evenement Budget Uitgave Over 

Herfst - €23,28   

Sint € 900,00 € 902,80 - €2,80 

Kerst € 350,00 € 264,31 € 85,69 

Pasen € 35,00 € 11,88 €23,12 

Markt € 350,00 € 20,18 €329,82 

Dag v.d. Leraar € 50,00 € 48,95 €1,05 

Schoolreis € 2575,00   €2.225,00 * 

Musical € 200,00 €107,84 €92,16 

Kamp € 375,00 €125,00 €0,00 

Informatieavond € 40,00 €19,90 €20,10 

Koningsspelen € 50,00   €50,00 

Materialen Plein € 500,00 €493,08 €6,92 

Afschrijving materialen € 350,00 €350,00 €0,00 

Totaal: € 5.775,00 €2.367,22 €2.831,06 

        

Extra:       

Cadeautje leerlingen einde 
schooljaar:   € 118,77   

        

        

Totale budget: €5.775,00    

        

        

Totaal ontvangen: €5.050,00     

Totale uitgave: € 2.367,22     

Totaal over: €2.682,78     



Kascontrole 

Op 2 november 2020 heeft de kascontro-

le plaatsgevonden. De penningmeester 
van de ouderraad, Wendy Platteel, heeft 

financiële onderbouwing van de uitgaven 
van het schooljaar 2019-2020 gepresen-

teerd aan de kascommissie. De kascom-

missie bestond uit: Ben-Jan van Eldik. 

Hieronder vindt u het verslag van de kas-

commissie: 

Op 2 november 2020 heeft de controle 

plaatsgevonden. De gegevens die zijn ge-
controleerd hebben betrekking op de pe-

riode van 19 september 2019 tot en met 
19 juli 2020, dus het schooljaar 2019-

2020. 

De bonnen over deze periode waren alle-

maal aanwezig en zijn steekproefsgewijs 
gecontroleerd. Het banksaldo is ook be-

keken. 

De boekhouding ziet er netjes en com-
pleet uit en er zijn geen bijzonderheden 

aangetroffen. 
De boekhouding is dan ook akkoord be-

vonden. 

Opgesteld door: Ben-Jan van Eldik 

Geboorte Kato 

NIO 

NIO (Nederlandse Intelligentietest voor On-

derwijsniveau) 

Wij hebben er als school voor gekozen om 
alle kinderen van groep 8 (en soms een dou-

blure van groep 7) mee te laten doen met de 
NIO. Dit is mogelijk omdat wij nog onder het 

aantal leerlingen zitten waarbij je de NIO in 

1x af mag nemen. 

Wij kiezen hier, inmiddels al een aantal ja-
ren, voor omdat wij de NIO een hele mooie 

aanvulling vinden op de Citotoetsen. De NIO 
geeft soms net weer andere inzichten  waar 

we als school iets mee kunnen. 

In onderstaand stukje wordt het verschil 

tussen de Cito toetsen en de NIO meer uitge-

legd: 

Verschil tussen de NIO en de Cito toets 

Het verschil tussen de NIO en de Cito is dat 
de Cito meet wat uw kind geleerd heeft op de 

basisschool (de feitelijke schoolprestaties) en 
de NIO bepaalt wat uw zoon of dochter 'in 

huis heeft' (de mogelijke schoolprestaties). 
De NIO is daarom uitermate geschikt als se-

cond opinion en de school van uw kind be-
schikt dan over extra informatie voor het op-

stellen van een schoolkeuze-advies. 

De NIO toets kan worden afgenomen bij leer-

lingen van groep 8 en eind groep 7 in het ba-
sisonderwijs, de oudste groep van het speci-

aal basisonderwijs en de eerste 3 klassen 
van het voortgezet onderwijs. Daarmee is de 

NIO toets ook een waardevol meetinstrument 
als uw zoon of dochter van type voortgezet 

onderwijs wil veranderen of van een Belgi-
sche school naar een Nederlandse school wil 

overstappen. 

Patricia, als intern begeleider, neemt de NIO 
toets af op maandag 30 november op de 

Houtkoperschool. 

Op 14 november is Sanne bevallen van een 

dochter: Kato. Met Sanne en Kato gaat het 
goed. Wij feliciteren Sanne, Maarten en 

Mees met de geboorte van Kato.  



Leerplein 

Het leerplein is voor menig ouder nieuw. 

De leerkrachten van het leerplein leggen 
uit hoe ze werken op het leerplein, met 

voorbeelden. 

De twee grootste groepen op school zijn, 
groep 1/2 en 5/6, deze worden op ver-

schillende tijden bij het geven van ver-

schillende lessen gesplitst.  

Dit betekent voor groep 1/2 dat Nelleke 
ondersteund wordt bij de start van de 

dag, zodat zij eventueel in kleine kringen 
kan werken. Daarnaast wordt de groep 

ook wel eens gesplitst tijdens taalactivi-
teiten ter bevordering van het fonemisch 

bewustzijn en rekenactiviteiten van groep 
1. Zo kan Nelleke zich beter focussen op 

de ontwikkeling van groep 2. Tenslotte 
helpen de leerplein leerkrachten bij bui-

ten spelen en met het naar huis gaan 

van de kinderen. 

  

Voor groep 5/6 gaat het anders. Groep 6 

krijgt op het leerplein, spelling en rekenen 
van de leerplein leerkrachten. Dit zorgt er-

voor dat zowel groep 5 als groep 6 meer aan-
dacht krijgen. Op het leerplein wordt hard 

gewerkt door de leerlingen, maar is er ook 
ruimte voor gezellige en creatieve activiteiten. 

Op de foto's zijn de leerlingen bezig met een 
schrijfopdracht en een actieve werkvorm tij-

dens de spellingsles. 

  

Op vrijdag staat Caroline eens in de twee we-
ken voor groep 7/8 en de andere dag weer op 

het leerplein. Deze dag verzorgt zij het 
gymonderwijs voor de groepen 5/6 en 7/8. 

Die dag is er geen gesplitste rekenles maar 
wel spelling voor groep 6 op het leerplein. 

Ook de kleuters krijgen dan nog een reken-
activiteit en worden om half 1 geholpen bij 

het naar huis gaan. 

  

Het “leerplein“ is dus ruim en niet alleen in 

de centrale ruimte. Het gaat meer om de leer-
activiteiten die door 2 leerkrachten gegeven 

worden. Soms in de eigen groep, soms in de 

gymzaal en soms in de centrale ruimte. 

Kerst 

De kerstviering die gepland staat op 16 

December gaat i.v.m. de coronamaatre-
gelen niet door. In plaats daarvan zal er 

op 18 December een kerstontbijt wor-
den georganiseerd. Meer informatie 

volgt in de volgende nieuwsbrief. 



Leerlingenraad 

Op 23 November kwam de leerlingraad bij elkaar voor een overleg. De volgende punten zijn 

er besproken: 
 

1. Verzamelden punten en vragen vanuit de leerlingen. 
2. Voorstellen als leerlingenraad aan de school.  

3. Advies voor buitenspeelgoed namens alle klassen (vraag van meester Evert) 
4. Hoe worden we bekend in de school als leerlingenraad? 
 

De briefjes uit de ideeënbus zijn besproken. Sommige punten komen terug tijdens het vol-

gende overleg.   

De leerlingenraad heeft een poster gemaakt om zichzelf voor te stellen. Het resultaat ziet u 

hierboven. 

De leerlingenraad heeft buitenspeelgoed uitgekozen. De gekozen materialen zijn bestelt en 

betaalt van het geld wat is overgebleven vanuit de TSO-gelden. 

 

In januari staat de volgende vergadering op de planning.  



Schoolstraat 1 

4051 AV Ochten 

 

‘t Houtkopertje 

Telefoon: 0344-641416 
E-mail: 

e.devries@houtkoperschool.nl 

"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 4 december Sinterklaas 

 9 december inloopochtend (afgelast) 

 16 december kerstviering 

 21 dec—1 jan kerstvakantie 

 4 januari  eerste schooldag 2021 

 6 januari  luizencontrole 

 8 januari  podium groep 1/2 

 12 januari ontruimingsoefening 

 14 januari inloopochtend/koffieochtend 

 

 

  

11 december verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


