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zichzelf mag zijn”  

‘t Houtkopertje 
Nieuwsbrief 

25 juni 2021 

Ik ben Rianda Prijs en mag vanaf volgend schooljaar het sport- 

en beweegaanbod binnen de Houtkoperschool een boost geven. 
In mijn eigen schoolperiode heb ik ook op de Houtkoperschool 

gezeten en vind het heel fijn hier weer terug te zijn.  
 

Ik ga de leerlingen twee keer in de week intensieve lessen bewe-
gingsonderwijs aanbieden in gymzaal de Linie.  

 
Om pauzespeeltijd nog aantrekkelijker te maken zal ik elke week 

een nieuw pleinspel introduceren. Samen met andere meesters 
en juffen denk ik na over bewegend leren en gezonde voeding. 

 
Ennnnnn..  

 
Heel erg leuk: ook naschools zullen wij eens 

per week een sportieve activiteit gaan organi-
seren. Genoeg leuke ideeën om iedereen lek-

ker aan het bewegen te krijgen en plezier te 
laten beleven in de sport. Ik heb er zin!!!   

 
Sportieve groet, Rianda 
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In dit nummer: 

De eindtoetsen van Cito zijn deze week in alle groepen afgenomen 

en bijna door alle kinderen afgerond. Omdat door corona de mid-
dentoetsen op een later tijdstip afgenomen zijn (eind maart) door 

corona, zitten de afnames dit schooljaar sneller achter elkaar dan 
bij voorgaande jaren. Dit betekent dat we bij de eindtoetsen een 

terugval kunnen verwachten in de scores, omdat er minder 
(oefen)tijd zit tussen beide afnames. Mochten 

hier nog vragen over zijn kunt u altijd bij de leer-

kracht terecht.  

 
Cito eindmeting 



Nieuwe medewerkers 

Tessa Janssen 

Hallo allemaal,    

Ik ben Tessa Janssen en vanaf komend 
schooljaar werk ik op de Houtkoperschool. 

Ik ga aan de slag als juf van groep 4 en ga 
ook de vrije dagen van de vaste leerkrachten 

in groep 3(-4) en groep 7-8 vervangen. Later 
in het schooljaar zal ik van groep 4 verhui-

zen naar de kleuters. 

Eerst even wat meer over mijzelf: Ik woon 
samen met mijn dochter Vaja (van 3 jaar) 

en onze kat Pip in Tiel. Als ik niet aan het 
werk ben hou ik ervan om van alles te doen. 

Ik geniet heel erg van leuke dingen doen 
met mijn dochter. Maar daarnaast zijn lek-

ker naar buiten gaan, dansen, een goed 
boek lezen, naar het theater gaan, televisie 

kijken en muziek luisteren dingen waarmee 

ik me goed kan vermaken.  

Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan 
in Ochten en jullie allemaal te leren kennen. 
Ik hoop jullie dan ook snel te zien en nader 

kennis te kunnen maken. 

 Groetjes Tessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariëlle Janssen 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben 
kunnen lezen, ben ik na de zomervakantie 

op de Houtkoperschool te zien. Daarom zal 

ik me eerst even voorstellen. 

Mijn naam is Mariëlle Janssen. (Ik ben 

geen familie van Tessa)   

Ik woon in het mooie Gendt, samen met 
mijn man Wilfred en mijn zoon Sem (20). 

Mijn dochter Romy (23) is inmiddels het 

huis uit. 

Naast het werk (wat ik met veel plezier 
doe), maak ik in mijn vrije tijd mooie fiets-

tochten, ga ik graag op vakantie (met de 

caravan) en sport ik.  

Ik heb ontzettend veel zin om na de vakan-

tie op de Houtkoperschool aan de slag te 

gaan. 

Ik word daar, samen met Arianne, leer-

kracht van groep 6.. 

Samen met de kinderen, ouders en het 

team gaan we er een mooie tijd van maken. 

Hopelijk zien we elkaar snel om kennis te 

kunnen maken. 

Ik wens iedereen alvast een fijne zomerva-

kantie toe. 

Groetjes Mariëlle 



Nationaal Programma onderwijs (NPO) 

Wat is het NPO? 

Leerlingen en studenten verdienen volwaardig 
onderwijs en een goede toekomst, ondanks 

corona. Het Nationaal Programma Onderwijs 
helpt leervertragingen in te halen en het on-

derwijs te verbeteren. Hiervoor komt in totaal 

€ 8,5 miljard beschikbaar. 

Waarom een NPO? 

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het 
onderwijs, van basisschool tot universiteit. De 

jongste generaties in ons land worden hard 
geraakt. Het leren is vertraagd, en het sociale 

leven stond lang stil. Iedereen in het onderwijs 
werkt zich ondertussen een slag in de rondte. 

Deze pijn van de pandemie verdient extra aan-

dacht. 

NPO inzet op de Houtkoperschool:  

Na het in beeld brengen van de laatste resul-
taten en gesprekken met de leerkrachten over 

de leerlingen wordt er geïnventariseerd welke 
kinderen op welk gebied extra hulp kunnen 

gebruiken. De extra hulp is gericht op de ba-
sisvakken: rekenen, taal/spelling, lezen 

(technisch/begrijpend) sociaal-emotionele ont-
wikkeling (welbevinden). Caroline (2 dagen) en 

Patricia (1 dag) zullen deze extra hulp op zich 
gaan nemen. Dit zal over het algemeen in klei-

ne groepjes zijn. Per periode (van vakantie tot 
vakantie) evalueren zij met de leerkrachten de 

geboden hulp en de voortgang. De leerkrach-
ten bespreken dit met ouders en kind(eren).  

Zonodig wordt de extra hulp verlengd, gaat 
het goed genoeg en lukt het weer in de groep, 

dan neemt de leerkracht dit weer over. 

Extra trainingen/begeleiding voor de leer-

krachten: Versterken Vakmanschap 

Extra aanschaf van materialen t.b.v. de extra 

hulp. 

Ook na schooltijd is er ruimte voor extra re-
medial teaching. Caroline zal deze RT momen-

ten verzorgen. U kunt uw kind hiervoor opge-
ven bij de leerkracht van uw kind. In overleg  

met de intern begeleidster worden de beschik-

bare plekken verdeeld. 

We zoeken voor deelname aan een cursus 

Spaans, gemotiveerde leerlingen vanaf 
groep 6. De cursus zal gegeven worden 

na schooltijd op woensdagmiddag van 
14.00 uur tot 15.00 uur. Het eerste blok 

duurt 10 weken. Ik, Caroline, zal de cur-
sus geven en we kunnen gebruik maken 

van een online-cursus. Maar die gaan we 
nog leuker maken met liedjes en Spaanse 

hapjes. Aan het eind van een blok maken 
we zelf een “fiesta”, waarbij ouders van 

harte welkom zijn om te kijken. Je kunt 
je nu al aanmelden, dan weten we of er 

genoeg gegadigden zijn en kun je tot 9 
juli gebruik maken van het proefabonne-

ment Spaans.   

Aanmelden? 

c.strating@houtkoperschool.nl 

Clase de español 



Een boek cadeau voor al onze jongste leer-

lingen!  

Voor de derde keer geeft onze stichting Fluvi-

um een boek aan de leerlingen cadeau. 

Eerder dit jaar ontvingen de bovenbouwleer-
lingen het boek “De brief voor de koning” van 

Tonke Dragt. En dit jaar krijgen ook voor het 
eerst de jongste leerlingen allemaal een boek: 

Max en de Maximonsters! 

Door aan deze landelijke actie deel te nemen 
willen we het lezen nog eens extra onder de 

aandacht brengen en stimuleren. 

Lezen is leuk, lezen is spannend, lezen verrijkt 

de wereld. 

Lezen is belangrijk! 

En lezen leer je vooral door het heel veel te 

doen, op school..maar ook thuis. 

Wij hopen dat u als ouder veel plezier beleeft 

met het voorlezen van dit boek. 

En natuurlijk hopen we dat het stimuleert om 

heel vaak samen met u kinderen te lezen of 

aan hen voor te lezen. 

Een cadeautje met een bedoeling dus. 

Heel veel (voor)leesplezier gewenst. 

Fluvium openbaar onderwijs 

Jeroen Goes 

Voorzitter College van Bestuur 

Na de zomervakantie starten we met na-

schoolaanbod. Naast beweeg activiteiten, 
Spaanse les, RT en een schoolkoor bie-

den wij ook leespromotie aan per groep. 
Elke groep heeft een eigen aanbod. Bij 

groep 1 t/m 3 zijn ouders ook van harte 

welkom bij deze activiteiten.  

Met een prachtige bibliotheek in ons ge-
bouwen is het natuurlijk elke week weer 

mogelijk de leukste boeken te lenen. 

Sanne zal dit aanbod gaan verzorgen. 

Leespromotie Vanuit Fluvium 

Houtkoperschoolkoor 

Hou jij van zingen? Het Houtkoper-

schoolkoor is dan vast iets voor jou. In 
het nieuwe schooljaar starten wij een 

echt schoolkoor. Muziekjuf Gemma zal 
deze lessen gaan verzorgen. De koorbij-

eenkomsten zullen plaatsvinden op don-
derdagmiddag. Binnenkort kan je je op-

geven. 



Vind je het leuk om betrokken te zijn bij de school van jouw zoon of dochter en vind je 

het leuk om activiteiten te organiseren? Dan is de ouderraad(OR)wat voor jou! 

  

Wij zijn op zoek naar 3 nieuwe ouders die de OR komt versterken. We zijn bezig om van 

de OR een vereniging te maken. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 

  

Wie zitten er in de ouderraad op dit moment: 

Carola van Dijk 

Quint Jesse ( stelt zich kandidaat als voorzitter) 

Johanna van Zetten (treed af) 

Arnoud Melief (treed af) 

Wendy Platteel ( penningmeester, stelt zich kandidaat) 

  

Wat kun je verwachten? (onder 

normale omstandigheden) 

• organiseren en helpen met 
de activiteiten op school 

denk hierbij aan sint, kerst, 

Pasen etc. 

• versieren van de school. 

• aantal keer per jaar vergade-
ren waarin we het een en an-

der bespreken en activiteiten 

evalueren. 

  

Bij interesse kun je mailen naar Nelleke van den Brink 

n.vandenbrink@houtkoperschool.nl of naar Wendy Platteel penningmees-

ter.or@houtkoperschool.nl 

  

Namens de OR willen wij Johanna van Zetten bedanken voor haar jarenlange inzet voor 

de OR en Arnoud Melief voor de afgelopen 2 jaar.  

Ouderraad 



Schoolstraat 1 

4051 AV Ochten 

 

‘t Houtkopertje 

Telefoon: 0344-641416 
E-mail: 

e.devries@houtkoperschool.nl 

"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 28 juni   overdrachtsmiddag 

 5 t/m 8 juli  rapportbespreking 

 5 juli   broertjes en zusjesavond 

 9 juli   inloopochtend 

 12 juli   doorschuifdag 

 14 juli    afscheid groep 8 

 16 juli 14.00 uur  start zomervakantie 

 

 

  

9 juli verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


