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Kerst 

Om 08.30 uur start de les. Dat betekent dat 

om 08.30 uur iedereen dus aanwezen moet 
zijn in de klas. Het kan voorkomen dat een 

leerling een keer te laat komt. Vaak is daar 
dan een geldige reden voor. Leerkrachten 

zijn verplicht dit te noteren in ons admi-
nistratie systeem ParnasSys. Als u inlogt in 

het ouderportaal ziet u eventuele meldingen 
van uw eigen kind(eren). Na de kerstvakan-

tie treed onze nieuwe procedure ‘te laat op 
school’ in werking. De nieuwe procedure is 

als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 
In de procedure is vastgelegd welke stappen 

school neemt als een leerling te laat op 

school komt zonder geldige reden.  

 

Kerst 1 

Procedure te laat 
op school 

1 

Geen invallers 2 

Zomervakantie 

2022 

2 

Rots en water 2 

Kalender 3 

Foto’s 3 

In dit nummer: 

Procedure te laat op school 

De kerstcommissie heeft in overleg met school een beslissing geno-

men over de kerstviering. Door de onzekerheden rondom de corona 
maatregelen hebben we besloten het kerstfeest aan te passen en te 

vervroegen. Het feest zal er als volgt uit komen te zien: 

Op woensdag 15 december zal er in iedere klas een “High Christ-

mas brunch/lunch” zijn. Uw kind neemt deze dag gewoon fruit en 
drinken mee voor de pauze van 10 uur. Verder mag uw kind op de-

ze dag lekkere dingetjes meenemen in zijn of haar trommel die we 
gezellig kunnen eten tijdens de viering. Denkt u aan kleine lekkere 

hapjes, een mini sandwich, een cupcake, kleine fruitmix, een 
snoepje en andere lekkernijen. Het eten in de trommels kan helaas 

niet gedeeld worden met anderen. Ieder kind krijgt van school een 
bord, bestek, beker en servet, dit hoeft dus niet meegenomen te 

worden, De ouderraad verzorgt voor iedere groep nog wat lekkere 
dingen die deels bestaan uit gesponsorde voorverpakte lekkernijen 

van de MCD, groenteboer en Fruity Line. Hiervoor onze dank! Na de 
viering zal er in iedere klas nog iets gezelligs gedaan worden, dit 

verschilt per klas. We zijn blij dat we op deze manier toch nog een 
mooie kerstviering kunnen hebben met de kinderen. We proberen 

er het beste van te maken in deze tijd! Wij kijken ernaar uit. 

Elke donderdagmiddag is 

de bibliotheek geopend. 

Entree: via de deur van 

de peuterspeelzaal  



Het leerkrachten tekort raakt ook de Hout-

koperschool. Neem als voorbeeld deze week: 
Nelleke (1/2) was deze week niet inzetbaar 

omdat ze positief is getest op Corona. Caro-
line (RT/werkdrukverlichting)  is deze week 

‘ gewoon’ ziek, dat kan ook nog. Mariëlle (6) 
zit in het langdurig verzuim. Alet (5) moest 

zich donderdag ook ziek melden. Gelukkig 
is het ook deze week weer met kunst en 

vliegwerk gelukt alle groepen weer bemenst 

te krijgen. 

Door het leerkrachten tekort blijft er vaak 

helaas niets anders over dan het zoeken 
naar een interne oplossing. Dit om het naar 

huis sturen van groepen te voorkomen. Ge-
lukkig hebben we voor de vervanging van 

Marielle een vaste oplossing kunnen vin-
den. Interne oplossingen gaan echter altijd 

ten kosten van iets anders. Als Caroline een 
zieke leerkracht vervangt betekent dat ook 

dat de RT komt te vervallen. Als Sanne 
(onderwijs assistent/LIO stagiaire) groep 

1/2 draait onder begeleiding van een vaste 
leerkracht komt de geplande ondersteuning 

in bijvoorbeeld groep 5 en 6 te vervallen. Als 
invaller voor Alet kwam Demi van PWA Op-

hemert waardoor een werkdrukverlichtings-
dag voor een collega van deze school kwam 

te vervallen. 

Het vinden van oplossingen is lastig omdat 
er bijna geen invallers meer te vinden zijn. 

Het is altijd vervelend voor de leerlingen als 
hun vaste leerkracht niet kan komen wer-

ken. Wij vragen uw begrip voor het inciden-
teel uitvallen van ondersteuning. Het alter-

natief is groepen naar huis sturen.  

Geen invallers 

Zomervakantie 2022 

U heeft aan het begin van het schooljaar de 

schoolgids ontvangen van het schooljaar 
2021-2022. In de schoolgids staat een fout. 

In de kalender van juli 2022 staat bij 11 ju-
li: zomervakantie t/m 26 augustus. Dit is 

een onjuiste einddatum van de zomerva-
kantie. De juiste einddatum is: vrijdag 19 

augustus 2022. Op maandag 22 augustus 
valt de eerste schooldag. De schoolgids op 

de site is aangepast.  

Rots en Water 

Vandaag is Rianda niet aanwezig voor het 

verzorgen van de vertrouwde gymlessen. 
Rianda volgt vandaag de Rots en Water 

training. Ook Patricia zal deze training 
gaan volgen. De doelstelling van de Rots 

en Watertraining is het bevorderen van 
een positieve ontwikkeling van sociale en 

emotionele competenties en het voorko-
men en/of verminderen van problemen op 

het intrapersoonlijke domein (hoe zien 
leerlingen zichzelf ) en 

het interpersoonlijke domein (hoe gaan 
leerlingen met elkaar om) bij leerlingen. 

Dit gebeurt door het aanleren van sociale 
vaardigheden samen met leeftijdgenoten. 

Het leren hanteren van het Rots en Water-
concept geeft leerlingen meer inzicht in 

sociale situaties en de impact van hun ei-
gen gedrag. Rots staat voor eigen grenzen 

aan kunnen geven, zelfstandig beslissin-
gen kunnen nemen, een eigen weg kun-

nen gaan. Water staat voor communicatie, 
kunnen luisteren, samen naar oplossin-

gen kunnen zoeken, en de grenzen van 
anderen te respecteren. Gaandeweg dit 

proces leren zij, o.a. in sociale situaties, 
weloverwogen beslissingen te nemen en 

ontwikkelen zij meer en veelzijdigere ge-
dragsalternatieven. 

Nadat Rianda en Patricia de training heb-
ben afgerond berichten zij u over de inzet 
hiervan op onze school. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 22 december kerstviering 

 27 dec t/m 7 jan kerstvakantie 

 10 januari luizencontrole 

 14 januari podiummiddag groep 5 t/m 8 

 17 januari ontruimingsoefening 

 17 t/m 21 jan toetsweek 1 

 20 januari inloopochtend/koffiemoment 

 24 t/m 28 jan toetsweek 2 

 

  

24 december verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


