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De startgesprekken zijn dit jaar omgekeerde oudergesprekken. 

Dit houdt het volgende in: 
Oudergesprekken omgekeerd  

Ouders zijn een bron van informatie. Informatie die wij graag wil-
len ontvangen. Wij willen dus graag aan het begin van het jaar 

met u in gesprek gaan over uw kind, om het beter te leren ken-
nen. Niet de leerkracht aan het woord, maar de ouders: Ouderge-

sprekken ‘omgekeerd’. Door de informatie die wij krijgen tijdens 
dit gesprek krijgen wij een completer beeld van uw kind en kun-

nen we onderlinge verwachtingen afstemmen. Ter voorbereiding 
van het gesprek vragen we u alvast na te denken over een aantal 

vragen. Dit is de leidraad van het gesprek met de leerkracht. 
Vanaf groep 5 vinden wij het een meerwaarde als de kinderen zelf 

ook aansluiten bij het gesprek. De kinderen zijn dus van harte 
welkom om mee te komen, maar het is zeker niet verplicht. 
 

In de eerste nieuwsbrief heeft gestaan dat de startgesprekken 

(omgekeerde oudergesprekken) zouden plaatsvinden op 15, 20 en 
21 september. Na overleg is gebleken dat dit niet haalbaar is. U 

krijgt in de maand september een uitnodiging van de leekracht 
van uw kind(eren). Ook krijgt u dan, ter voorbereiding van het 

gesprek, een aantal vragen mee om alvast over na te denken. 
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In dit nummer: 

Spaanse les 

Hola! we zijn al in de eerste week begonnen met de 

Spaanse lessen na schooltijd. Helaas door de quaran-
taine van groep 7-8 niet met de hele groep. We hebben 

al wat woordjes geleerd en een klein zinnetje. "No lo 
se". Bijna iedereen zei, toen ik vroeg wat dat beteken-

de:"Weet ik niet " en laat dat nou juist zijn! 
Nu zijn we een groepje van 8 kinderen, maar er kun-

nen er nog een paar bij. We hebben ons aangemeld 
voor een online cursus zodat je spelenderwijs thuis 

kunt oefenen. Op school oefenen we vooral praktisch. 
Hierbij krijg ik hulp van Spaanse vrienden, waaronder 

een meisje van 10, Abril. 
Heb je zin om met ons Spaans te leren,meld je je dan 

snel aan. (c.strating@houtkoperschool.nl) Woensdag 
16 september is de tweede les. vanaf 14.15 uur tot 

15.00 uur. 



Jaaaaa! We zijn weer van start. Op naar 

een sportief en leerzaam jaar waar we veel 
nieuwe activiteiten gaan doen. Tijdens de 

gymlessen zal er techniek/toestel zich af-
wisselen met sport en spel activiteiten. Om 

de lessen goed te laten verlopen en snel te 
kunnen beginnen is het fijn als iedereen 

zijn eigen gymtas heeft met de volgende 

spullen.  

• Sportkleding (shirt en broek) 

• Indoor sportschoenen  ( liefst zonder 

foamzool kans op uitglijden )  

• Elastiek bij lange haren (ik heb altijd 

extra) 

• Sieraden thuis of in de klas 

• Iets om op te frissen (bovenbouw) 

washand /deo roller (geen spuitbus-

sen)! 

 

Na elke gymles gaat de tas weer mee naar 

huis.   

Sportlessen 

De eerste week 

In de eerste weken van het schooljaar zijn we 

ook binnen de gymlessen bezig met het thema 
samenwerken en groepsvorming aan de hand 

van de gouden weken. We hebben veel ver-
schillende opdrachten en spelletjes gedaan 

waar er flink samengewerkt moest worden. 
Ook zijn we voor sommige wat uit de comfort-

zone gegaan met de dansactiviteit op de eerste 
dag. Komende weken staat het thema samen-

werken en samen bewegen centraal. Hieron-

der wat leuke beeld van afgelopen week.  

Naschoolse sport   

Vanaf maandag 13 september gaat de na-
schoolse sport van start. Je schrijft je in voor 

vier weken. Dus vind jij het leuk om nieuwe 
sporten te proberen of wat extra te bewegen 

schrijf je dan snel in! Juf Rianda zal deze acti-
viteit verzorgen. Maandag als de school uit is 

verzamelen we op het leerplein en gaan we 
eerst even samen wat drinken. Om 14.15 star-

ten we met de activiteit en om 15.00 is het af-
gelopen. De eerste vier weken gaan we aan de 

slag met de:  bovenbouw groep 5 t/m 8  

Dit zijn de volgende data: 13, 20 en 27 sep-

tember en 4 oktober.  

• De naschoolse sport gaat door vanaf 6 

kinderen.  

• Er is een maximum van 20 kin-

deren. Opgeven is verplicht en we ver-
wachten dan ook dat je alle vier de mid-

dagen aanwezig bent. 

De sporten die we gaan doen zijn cricket spe-
len, badminton, turnen, wieltjes ( skee-

lers/step/fiets) 

Je kunt je opgeven via de mail:  

r.prijs@houtkoperschool.nl  

mailto:r.prijs@houtkoperschool.nl


Op donderdag 23 september organiseren wij 

onze informatieavond. Deze avond start om 
17.30 uur en is afgelopen om 19.30 uur. We 

werken met een gefaseerde inloop. In princi-
pe vragen we u om voor het tijdvak in te 

schrijven wat voor u bedoelt is. Wanneer dit 
niet lukt dan kunt u ook voor een ander tijd-

stip inschrijven. Het kan dus zijn dat tijd-
stippen vol raken en dat we u bij een ander 

blok moeten indelen. 

17.30-18.00 groep 1/2 

18.00-18.30 groep 3/4 

18.30-19.00 groep 5/6 

19.00-19.30 groep 7/8 

Klik hier voor het inschrijven. 

Bij het hek hebben we een ontvangst waar u 
een speurtocht krijgt. U loopt een vaste rou-

te door de school. In verband met de corona 
regels vragen we u om u tijdens het bezoek 

aan de route te houden. Wij vragen ouders 
te zorgen voor 1,5 meter afstand van elkaar. 

Wanneer u een lokaal binnenloopt staat hier 
een maximaal aantal mensen aangegeven. 

Let bij het naar binnen gaan of u dit maxi-
mum overschrijdt, wacht dan met doorstro-

men alstublieft. De volgende partijen nemen 
deel aan de informatieavond: peuterspeel-

zaal, logopedie, motorische therapie, de bi-
bliotheek (je kunt dus ook een boek lenen), 

muziek juf Gemma en Eric Brinkman 
(godsdienst lessen). Deze personen hebben 

allemaal een plek in onze mooie school. In 
het bijzonder noem ik u dat er ook een 

schrijfster zal komen deze avond. Zij zal 
overdag in de klassen 4 tot en met 8 haar 

boek voorlezen, dit boek kan ‘s avonds ge-
kocht en gesigneerd worden. Uiteraard zijn 

de mr en or ook aanwezig. Wij hopen op uw 
aanwezigheid en op een geslaagde avond! 

Eric Brinkman geeft een presentatie over 
zijn lessen van 18.45 tot 19.15 uur, voor ge-

ïnteresseerde ouders van groep 5 t/m 8.  

Informatieavond Fluvium vakantieweek 

In de laatste vakantieweek hebben veel kin-

deren van onze school de Fluvium Zomer-
vakantieweek bezocht. Hopelijk zijn alle de-

ze kinderen net zo enthousiast thuis geko-
men als dat ze op school zijn weggegaan. 

Op school vertelden zij dat ze het heel leuk 
gevonden hadden en we hopen dat deze 

week er voor hen voor heeft gezorgd dat ze 
alvast een beetje gewend zijn aan het naar 

school gaan. 

Voor de kinderen in de midden- en boven-
bouw was een afwisselend programma met 

creatieve en sportieve activiteiten, daar-
naast was er voor de bovenbouw ook een 

dag waarop ze over stroom leerden. De kin-
deren gaven terug dat ze de afwisseling in 

het programma leuk vonden en hadden bij-

na allemaal wel een favoriete activiteit.  

Voor de kinderen in de onderbouw was een 
apart programma waarbij zij het over ver-

schillende dagjes uit gehad hebben. Zij 
hebben onder andere geknutseld, boeken 

gelezen, gedanst en gezongen. 

Op vrijdag 24 september a.s. staat de eerste 

ontruimingsoefening van dit schooljaar op 
het programma. Door dit te oefenen weet ie-

dereen wat hij moet doen als we echt moe-

ten ontruimen.  

Ontruimingsoefening 

https://forms.gle/7j264CDux7CxZ8eB9


Schoolstraat 1 

4051 AV Ochten 

 

‘t Houtkopertje 

Telefoon: 0344-641416 
E-mail: 

e.devries@houtkoperschool.nl 

"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 13 september medezeggenschapsraad 

 23 september informatieavond 

 24 september ontruimingsoefening 

 1 oktober  Engelse middag 

 5 oktober  Fluvium studiedag—geen les 

 6 t/ 15 oktober Kinderboekenweek 

 

 

  

24 september verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


