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In de maand september kunt u zich inschrijven voor de startge-

sprekken. Het doel is in het begin van het schooljaar ouders over 
hun kind te laten vertellen, heldere afspraken met ouders te ma-

ken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar ver-
wachten. Vanaf dit schooljaar kunt u in het ouderportaal van 

Parnassys de notities vinden die de leerkracht van de gesprekken 
heeft gemaakt. Zo kunt u gemaakte afspraken nog eens nalezen 

en checken of alle informatie daarin staat.  

 
Startgesprekken 

De eerste beroepenpromotie zit er alweer op. Het was een groot 

succes! In groep 1/2 was verpleegkundige op de kraamafdeling 
Angeline, de moeder van Isis en Nena, te gast. In groep 3/4 is 

kapster Johanna, moeder van Mila, geweest. In groep 5/6 was 
verpleegkundige Nicole, de moeder van Martijn en Suzanne. In 

groep 7/8 was onze bovenschoolse directeur, Jeroen Goes, op 
visite.  

De volgende beroepenpromotie is alweer op 15 oktober. We zijn 
voor groep 1/2 nog op zoek naar iemand die werkt in de bouw, 

denkt u met ons mee? Ook hebben we nog verschillende data 
open staan voor beroepenpromotie, vooral bij de onder en mid-

denbouw. Lijkt het u of iemand in uw omgeving leuk om onze 
leerlingen iets te vertellen over uw beroep? Geeft u zich dan op 

bij Sanne via dit mailadres: s.laseur@houtkoperschool.nl  
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In dit nummer: 

Beroepen 



In ons administratiesysteem ParnasSys 

staan uw privacy voorkeuren vastgelegd. U 
kunt op elk moment uw privacy voorkeu-

ren aanpassen. U kunt uw voorkeuren via 
de leerkracht van uw kind(eren) laten aan-

passen.  

AVG Ontruimingsoefening 

Vrijdag 24 september hebben we de ge-

plande ontruimingsoefening uitgevoerd op 
school. Rond half 12 ging het alarm af en 

wat was dat geluid? Wat een herrie! De 
juffen en kinderen hebben keurig binnen 

enkele minuten de school verlaten. Er wa-
ren nog wat kleine puntjes waar we met 

het team binnen de volgende vergadering 

nog op terugkomen.  

Sport na schooltijd 

De eerste twee weken van de naschoolse 

sport zitten er alweer op. We zijn gestart 
met een klein groepje van zes kinderen. El-

ke maandag na schooltijd drinken we sa-
men wat en gaan daarna samen bewegen 

tot drie uur. De sporten die we al hebben 
gedaan zijn cricket en badminton, komende 

twee weken staat er turnen en het thema 
wieltjes voor deze kinderen op de planning. 

Zou je volgende periode ook mee willen doen 
met de naschoolse sport geef je dan op bij 

juf Rianda als het wordt aangekondigd op 

parro of in de nieuwsbrief.  

Informatieavond 

Wij kijken terug op een geslaagde informa-

tieavond. De feedback die we hebben mo-
gen ontvangen was positief. Fijn! Het was 

weer heerlijk om ouders binnen in de 
school te hebben, want wat was dat lang 

geleden! U heeft volop meegedacht over 
punten van de MR, de gezonde traktaties, 

de fruitdagen en andere interessante agen-
dapunten, dank hiervoor. De winnaars van 

de speurtocht zullen volgende week via 

Parro bekend gemaakt worden.  



De MR wordt vertegenwoordigd door twee 

ouders en twee leerkrachten. Dit school-
jaar zijn dit Nicole van Eldik (moeder van 

Suzanne en Martijn) en Petra Gerritsen 
(moeder van Nout, Bart en Lize). Vanuit de 

leerkrachten zijn dit Nelleke van den Brink 
(groep 1/2) en Patricia de Wilde (intern be-

geleider). Op de informatieavond heeft u 
kunnen zien waar de MR zich allemaal 

mee bezighoudt en voor inzet. Alle vergade-
ringen zijn openbaar dus sluit gerust een 

keer aan om te kijken hoe dit gaat. In de 
nieuwsbrief staat altijd vermeld wanneer 

er een MR vergadering is. Op dit moment 
stelt Petra zich verkiesbaar (na 3 jaar in de 

MR), als zich andere kandidaten melden 
volgt er een verkiezing. Wilt u zich kandi-

daat gestel? U kunt dit kenbaar maken 

via: p.dewilde@houtkoperschool.nl  

Medezeggenschapsraad Week tegen Pesten 

Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 

is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen 
zorg je voor een groepsklimaat waar ieder-

een erbij hoort, een plek heeft en zich wel-
kom voelt. Buitensluiten hoort daar niet 

bij! Door mee te doen aan de Week Tegen 
Pesten, maak je een goede start in het 

nieuwe schooljaar waarin je met elkaar 

zorgt voor een fijne en veilige school.   

 

 

 

 

 

De week tegen het pesten sluit bij ons op 
school goed aan bij de aanpak van de gou-

den weken, waarmee we begin van het 
schooljaar van start zijn gegaan. In de 

groepen wordt veel aandacht besteed aan 
een veilig klimaat en groepsvorming. In de 

week tegen het pesten (27-9 t/m 1-10) 
staan we hier extra bij stil, maar we laten 

het uiteraard niet bij deze week!  

Als het om pesten gaat is het heel belang-

rijk dat ouders, kind en school snel aan de 
bel trekken. Contact zoeken over dit on-

derwerp kan dus nooit te vroeg zijn. Praat 
regelmatig met uw kind over dit onder-

werp en zoek contact met de leerkracht 
van uw kind om hierover te praten. Even-

tueel kan hier onze pestcoordina-
tor/vertrouwenspersoon Patricia de Wilde, 

door de kinderen de #doesliefjuf genoemd, 

hier bij aansluiten en iets in betekenen. 

Op school staat er voor de kinderen een 
brievenbus waar zij post voor de doeslief-

juf in kwijt kunnen als ze het lastig vinden 

om meteen contact te zoeken. 

We willen voor al onze kinderen een veilige 

en fijne school zijn! 

Veiligheid rond de school 

Er worden op onze school veel kinderen met 

de auto gebracht. Om de school heen zijn er 
maar beperkte parkeerplaatsen. Het komt 

steeds vaker voor dat er auto’s op de stoep 
worden geparkeerd of dat er auto’s stoppen 

voor school. Buiten dat dit voor onze buren 
niet prettig is, leidt dit soms ook tot hele ge-

vaarlijke en onoverzichtelijke situaties! Een 
dringend verzoek vanuit school is dan ook: 

Stop en /of parkeer alleen op parkeerplaat-
sen en niet voor de school. Zo kunnen we er 

met zijn allen voor zorgen dat onze kinderen 

veilig van en naar school kunnen!  
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"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 24 september ontruimingsoefening 

 5 oktober  Fluviumstudiedag 

 6 t/m 15 oktober Kinderboekenweek 

 18 t/m 22 oktober Herfstvakantie 

 25 oktober Luizencontrole 

 29 oktober  Studiedag 

 

 

 

  

8 oktober verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


