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Als doesliefjuf ben ik, juf Patricia, vorig schooljaar benoemd door 

de kinderen uit de leerlingenraad. De doesliefjuf (tevens vertrou-
wenspersoon en pestcoordinator) houdt zich bezig met het welbe-

vinden van alle kinderen binnen de school. Ik ben al een aantal 
keren in de groepen geweest om hier iets over te vertellen. In de 

school staat ook een bus waarin de kinderen post voor de does-
liefjuf kwijt kunnen. Zo bespreken we samen wat mogelijke op-

lossingen kunnen zijn en betrekken waar nodig de leerkracht en 
de groep/kinderen bij de gesprekjes. Ook ben ik regelmatig op 

het schoolplein te vinden om te kijken hoe de kinderen in vrije 
situaties met elkaar omgaan en heb op deze manier gesprekjes 

met kinderen.  
Ook voor ouders ben ik beschikbaar als vertrou-

wenspersoon, dus zoek gerust contact met me 
op! Mijn werkdagen zijn (over het algemeen): 

maandag, dinsdag, donderdag. Maar via de mail 
ben ik altijd goed bereikbaar: 

ib@houtkoperschool.nl  

 
#Doesliefjuf  

Op vrijdag 29 oktober stond er een studiedag op het programma 

met als thema lezen. Harald Weessies, specialist lezen, heeft de in-
houd van deze studiedag verzorgd. Wat kenmerkt goed leesonder-

wijs op de Houtkoperschool was de centrale vraag.  

 

Deze studiedag is onderdeel van een traject om samen met Harald Weessies ons huidi-

ge leesbeleid kritisch te bekijken en te verbeteren. Op 4 oktober heeft Harald een ronde 
groepsobservaties gedaan. Op 16 december staat de volgende bijeenkomst op het pro-

gramma. Tijdens deze studiedag stonden de volgende zaken centraal: 

 kennis delen en nadenken over de lespraktijk; 

 nadenken over een visie op lezen;  

 voorwaarden om tot leesbegrip te komen;  

 misverstanden over ’begrijpend lezen/luisteren’;  

 ‘de route’ technisch lezen en begrijpend lezen;  

 reflectie op het huidige leesbeleid – visie op leesonderwijs op de Houtkoperschool. 
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In dit nummer: 

Studiedag 



In de week van 1 november starten we in 

de groepen met een tussenmeting reke-
nen/wiskunde. Dit is een jaarlijks terugke-

rende meting die wij als team vorig jaar 
besloten hebben als extra toe te voegen. 

Deze tussenmeting is voor de leerkrachten 
een handvat om te kijken of ze op de goede 

weg zijn of toch nog meer de nadruk op 
bepaalde onderdelen moeten leggen. Van-

uit dit meetpunt worden de doelen voor de 
komende periode weer vastgesteld. Moch-

ten hier vragen over zijn kunt u altijd bij 

de leerkracht van uw kind terecht.  

Tussenmeting 

Ouderraad 

Podiummiddag 

Wat fijn, we hebben twee aanmeldingen 

gehad voor de ouderraad. Patricia en An-
drea welkom! De ouderraad bestaat nu uit 

de volgende leden: 

 

Wendy Platteel,  

moeder van Milena (groep 4) 

(Penningmeester) 

Carola van Dijk,  

moeder van Rosalie (groep 6) 

Quint Jesse,  

vader van Jessy (groep 2) 

Patricia van Wijk,  

moeder van Cheyenna (groep 6).  

Andrea Keij,  

moeder van Zoë en Jaxx (groep 3 en 1) 

Vanuit het team: Sanne Laseur. 

Op 12 november a.s. staat er een podium-

middag op het programma voor groep 5, 6 
en 7-8. Op dit moment is het idee dat er 

van elke leerling 1 ouder mag komen kij-
ken. Dit kan veranderen als de corona-

maatregelen opnieuw worden aange-

scherpt. 

B-fit 

Vrijdag 15 oktober hebben we B-fit testen 

afgenomen met alle klassen in de gymles. 
Voor sommige was dit dus de allereerste 

keer. De kinderen kregen een formulier waar 
alle scores bij elk onderdeel werden bijge-

houden. Bijvoorbeeld bij het verspringen met 
afzet van twee benen, sit-ups, balanceren of 

sneltikken met de hand. Het was voor ieder-
een een uitdaging en alle kinderen hebben 

het super goed gedaan en een mooi diploma 
verdiend. Via deze weg wil ik nogmaals de 

ouders bedanken die hebben geholpen bij 
het afnemen van deze oefeningen. Het was 

een gezellige en sportieve ochtend!   

Beroepenmiddag 

Voor de vakantie hebben we de kinderboe-

kenweek afgesloten met wederom een beroe-
penpromotie. In groep 1/2 was Andrea Keij 

op bezoek als Entertainer. Er is gezongen en 

gedanst, wat was het gezellig! 

De groep 3 en 4 zijn in deze week op bezoek 

geweest bij onze bakker in Ochten! Wat was 

het leerzaam en leuk!  

Groep 5 en 6 hadden Dirk van Eldik op visi-
te als Brandweerman. De kinderen hebben 

vol spanning geluisterd! In groep 7/8 was 
Melvin van Meerten op bezoek. Dit is de 

wijkagent van Ochten. Het was een boeiende 
presentatie en de kinderen vonden het 

enorm interessant! 
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Kalenderactiviteiten 

 

 1 november Koffiemoment (08.30—09.15 uur) 

 Week van 8 november Gespreksmiddag/avond 

 12 november podiummiddag 5, 6 en 7/8 

 16 november NIO groep 8 

 17 november Inloopochtend 

 18 november  Surpriseavond 

 3 december Sinterklaas 

 

  

12 november verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


