
“Waar een kind 
zichzelf mag zijn”  

‘t Houtkopertje 
Nieuwsbrief 

9 juli 2021 

Wat was dit weer een bijzonder jaar. Helaas kregen we opnieuw te 

maken met thuisonderwijs. Door corona kwamen er groepen thuis te 
zitten. Ouders, leerlingen en collega’s kregen van nabij te maken 

met Corona. De school kwam in het nieuws doordat we vlak na het 
einde van de lockdown de school tijdelijk moesten sluiten. Veel ging 

niet door en dat was jammer. Gelukkig kon ook veel wel weer ge-
woon doorgaan. We zijn trots op iedereen zijn flexibiliteit in deze las-

tige periode. Nu is het bijna zomervakantie en kijken we vooruit 
naar het nieuwe schooljaar. Vandaag ontving u de schoolgids met 

kalender voor het schooljaar 2021-2022. Hierbij nogmaals de 
schoolvakanties en studiedagen: 
  

5 oktober 2021 - Fluvium studiedag 

18 t/m 22 oktober 2021 - herfstvakantie 
29 oktober 2021 - studiedag (staat niet in de schoolgids) 

27 dec 2021 t/m 7 jan 2022 - kerstvakantie 
25 februari 2022 - studiedag 

28 feb t/m 4 maart 2022 - voorjaarsvakantie 
18 april 2022 - 2de Paasdag 

25 april t/m 6 mei 2022 - meivakantie 
26/27 mei 2022 - hemelvaart 

6 juni 2022 - Pinksteren 
11 juli 2022 - start zomervakantie 

 
Met de volgende zaken gaat het team volgend schooljaar aan de slag:  

 
Zie de volgende bladzijde 

 
Volgende schooljaar staan er veel mooie zaken op het programma 

zoals u in de vorige en in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen. We 
kunnen niet wachten om hiermee van start te gaan. 
  

We verwachten dat ouders weer gewoon de school kunnen betreden 
en dat we weer terug kunnen naar het oude normaal.  

  
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien onze leer-

lingen graag tijdens de Fluvium vakantieweek of anders op de eerste 
schooldag van het nieuwe jaar: 30 augustus 2021 De koffie en thee 

staat dan voor u klaar. 
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Extra’s volgens schooljaar 

Buiten de extra hulp die we volgend jaar 

kunnen geven aan kinderen die moeite heb-
ben met bepaalde vakken, gaan we ook ex-

tra aandacht besteden aan de kinderen die 

wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. 

Samen met de leerkrachten kijkt Patricia 
(intern begeleider) welke kinderen hiervoor 

in aanmerking komen.  

 

Dakpan / Levelwerk  

Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, 

komen in ‘de dakpan’. De leerlingen uit ‘de 
dakpan’ krijgen (waar het kan) een verkorte 

instructie van het basisaanbod, zodat de 
leerlingen tijd overhouden om het pluswerk 

voor het vak rekenen en/of taal/spelling te 
maken. Eens per week krijgt de leerling in-

structie van het pluswerkboek passend bij 
de methode. De dakpan wordt door de leer-

kracht in de groep aangeboden. 

Heeft de leerling meer uitdaging nodig dan 
tijdens ‘de dakpan’ wordt geboden, dan 

wordt gekeken of de leerling in aanmerking 
komt voor ‘Levelwerk’. De leerling krijgt zo 

dubbelop uitdaging. 'Levelwerk' biedt begaaf-
de leerlingen, slimme leerlingen en leerlingen 

met een goede werkhouding uitdaging. De 
lat ligt hoog: er valt echt iets te leren. Er is 

aandacht voor executieve functies en meta-
cognitieve vaardigheden met creatieve, tech-

nische, sociale en kunstzinnige opdrachten. 
Op onze school is 'levelwerk' mogelijk voor 

groep 1 t/m 8. 

Het levelwerk wordt 1x per week 1 uur door 

de intern begeleider aangeboden. Tijdens het 
levelwerk wordt een verdeling gemaakt in 

groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. 

De leerkracht stelt passende eisen en ver-

wachtingen aan het werk. U bent als ouder 
altijd op de hoogte van het wel/niet volgen 

van dakpan / levelwerk. 

 

De materialen staan al klaar -> 

Rots en Water 

De Rots en Water training is een sociale 

weerbaarheidstraining. De Rots staat voor 
weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf 

kunnen verdedigen en in jezelf vertrou-
wen. ... Meer vertrouwen krijgen in jezelf. 

Zien waar je goed in bent. 

Kinderen leren het verschil voelen tussen 
rots en water. Een rots is sterk, staat 

sterk, is gefocust en kiest voor zichzelf. 
Een rots is niet gevoelig voor groepsdruk. 

Water is soepel en staat voor verbinding 
en samenwerking en aandacht voor de an-

der. 

In december gaan Rianda (gymleerkracht) 

en Patricia (intern begeleider) de rots en 
water training volgen, zodat zij deze ook 

kunnen geven aan de kinderen van onze 
school. Hoe dit er verder uit komt te zien 

hoort u te zijner tijd. 



Thomas:  

Thomas neemt na twee jaar afscheid van 
onze school. Wij bedanken Thomas voor 

zijn inzet voor onze school. Thomas start na 
de zomervakantie op een school in Maarn. 

Het team heeft 28 juni al officieel afscheid 
genomen van Thomas. In groep 5/6 was er 

op 8 juli aandacht voor zijn afscheid. 

Dag allemaal,  

Deze jaren zijn voorbij gevlogen. Ik bedank 
alle ouders en collega’s voor hun steun en 
waardering. Ik ga op twee scholen werken 
bij een andere stichting. Alvast een fijne va-
kantie gewenst en wellicht zien we elkaar 
weer als ik eens langskom. Bedankt voor 

alles!  

Thomas van Geffen 

Antonie:  

Antonie was de afgelopen twee jaar verbon-

den aan de school als kwaliteitsmedewerker 
onderwijs. Antonie stopt in deze functie op 

onze school en start na de zomervakantie 
als schoolcoach bij de Fluviumscholen in 

Neder-Betuwe en is in deze functie onge-
veer eens in de 4 weken een dag op onze 

scholen voor observaties in de klas. We be-
danken Antonie voor haar inzet, maar zien 

haar na de zomervakantie weer terug in een 

andere rol binnen onze school. 

Hallo! 

Na twee fijne jaren op de Houtkoperschool, 
die voorbij gevlogen zijn, zal ik het komende 
schooljaar niet meer wekelijks aanwezig zijn 
op de Houtkoperschool. Wel blijf ik werk-
zaam als schoolcoach in de Neder-Betuwe 
en daarmee ben ik ook nog enigszins ver-
bonden aan de Houtkoper. Via deze weg 

(alvast) bedankt voor de fijne tijd! 

Antonie Rozema 

Afscheid Sambaschool 
Omdat wij leerkrachten onze verjaardagen 

niet konden vieren, hebben we op donder-
dag 15 juli een verrassing in petto. 

Wij hebben op deze dag een band-event 
georganiseerd. Het thema is : De Samba-

school. 
Onze juffen en meesters-dag staat dus in 

het teken van zonnige zang, dans en mu-
ziek. Hopelijk werkt het weer ook mee, zo-

dat we de uitvoering op het plein kunnen 
laten plaatsvinden. Helaas mogen wij jul-

lie hiervoor niet uitnodigen, maar buiten 
het hek, op voldoende afstand kunnen 

jullie misschien toch iets opvangen. De 
tijd volgt nog. We zullen er uiteraard ook 

weer opnames van maken, zodat jullie er 
nog een beetje van kunnen genieten. 

Wij zouden het leuk vinden als elke groep 
gekleed gaat in een kleur. Hoeft niet van 

top tot teen, maar mag wel. 
Groep 1: geel 

Groep 2: rood 
Groep 3: groen 

Groep 4: oranje 
Groep 5/6: blauw 

Groep 7/8: wit 

Musical 

Groep 7 / 8  voert komende week maar 

liefst 3x de musical 'Jungle Beat' op. 
Dinsdagochtend voor de kinderen van 

school, dinsdagavond voor de ouders van 
groep 7. Woensdagavond voor de ouders 

van groep 8 en daarna hebben we het af-
scheid van groep 8. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 12 juli   doorschuifdag 

 14 juli    afscheid groep 8 

 16 juli 14.00 uur  start zomervakantie 

 19 juli t/m 27 augustus zomervakantie 

 30 augustus  eerste schooldag 

 6 september  luizen controle 

 8 september  schoolreisje 

 13 september  MR 

 15, 16 en 20 september startgesprekken 

 

 

  

27 augustus verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


