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In deze week waren er al aardig wat kinderen te vinden in onze 

school. De Fluviumvakantieweek was een succes. De kinderen 

hebben genoten van verschillende activiteiten.  

Maandag 30 augustus gaat school weer van start. In de afgelo-
pen periode heeft het team ervoor gezorgd dat in het gebouw alles 

weer klaar staat om de leerlingen te kunnen ontvangen. 

We verwelkomen Tessa en Mariëlle als nieuwe collega’s binnen 

ons team. 

Er zijn nog steeds een aantal coronaregels van kracht. Door de 
1,5 meter regelen is het nog steeds onmogelijk om alle ouders in 

de school te laten. We houden vast aan het halen en brengen zo-
als we dat ook voor de vakantie deden: Groep 3 t/m 8 gaan dus 

zelfstandig naar binnen. De juffen van groep 1/2 ontmoeten de 

kinderen op het plein. 

We snappen dat ouders het missen om een kijkje te kunnen ne-

men in de school. Hier hebben we het volgende voor bedacht: 

 

• Elke dag na schooltijd kunnen 5 ouders per groep zich tij-
dens de eerste drie weken inschrijven om even in de groep 

van hun kind te kijken. Vanaf maandag kunnen u zich hier-
voor inschrijven. U ontvangt hiervoor maandag een mail van 

de groepsleerkracht.  

• De leerkrachten gaan aan het eind van de dag samen met 

de leerlingen naar buiten. Hierdoor zijn ze makkelijk bereik-

baar voor vragen of mededelingen. 

• Elke vrijdag mogen de ouders van groep 1/2 hun kind tus-

sen 08.15 en 08.30 uur zelf naar binnen brengen. Ouder 

betreden de school via de ingang op het peuter plein.  

• We organiseren een 1,5 meter bestendige informatie avond. 

 

We wensen iedereen een prettig en leerzaam school-

jaar. 
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Op 26 augustus stond de startvergadering 

op het programma. Het ochtenddeel van 
deze vergadering stond in het teken van de 

Gouden weken. Een externe expert heeft 
een training verzorgd. Op de Houtkoper 

werken we in alle groepen volgens de prin-
cipes van de ‘Gouden Weken’. De Gouden 

weken benadrukken het belang van een 
goede start in de klas. Tijdens deze weken 

smeed en kneed je het goud dat je in han-
den hebt, de interactie tussen de leer-

kracht en je leerlingen, voor een fijne sfeer 
in de groep. Door aandacht te besteden 

aan elkaar, te luisteren naar elkaar, regels 
af te spreken en samen plezier te maken 

werken we gericht aan een goede (werk)
sfeer in de klas. Dit zorgt voor een stevig 

fundament, een heel schooljaar lang. Da-
gelijks zullen we dan ook door leuke, korte 

spelletjes  (energizers, afwisselende werk-

vormen) hieraan werken.  

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we 
niet alleen oog hebben voor leerlingen, ook 

willen we graag van u als ouders horen 
hoe u uw kind ziet. In een gesprek aan het 

begin van het jaar zullen wij als leerkrach-
ten vooral luisteren. Dit worden ook wel de 

omgekeerde oudergesprekken genoemd. 
Dit geeft ons meer inzicht in hoe we uw 

kind(eren) het beste kunnen begeleiden.  

 

De externe expert zal ook in elke klas een 

observatie doen om de leerkrachten feed-

back te kunnen geven. 

Gouden weken Gymles 

Op maandag en vrijdag staan de gymlessen 

op het programma. Op maandag  en vrijdag 
verzorgd onze vakdocentgym Rianda de les-

sen. 

 

Maandag en vrijdag 

08.30-09.30 uur - groep 1/2 

09.30-10.30 uur - groep 6 

10.30-11.30 uur - groep 5 

11.30-12.30 uur - groep 3/4 

13.00-14.00 uur - groep 7/8 

 

De gymspullen blijven niet op school liggen, 

maar gaan na de gymles weer mee naar 

huis. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 30 augustus  luizencontrole 

 8 september schoolreisje 

 13 september medezeggenschapsraad 

 15, 20 en 21 september  startgesprekken 

 23 september informatieavond 

 24 september ontruimingsoefening 

 1 oktober  Engelse middag 

 

  

10 september verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


