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In dit nummer: 

We hebben op dit moment te maken met veel zieken. Er zijn veel 

kinderen ziek, daarnaast zijn er ook veel medewerkers ziek. 

• Noami Delvaux - onderwijsassistent groep ¾ - maandag en dinsdag - langere 

tijd niet inzetbaar 

• Sanne Laseur - onderwijsassistent groep ¾ - woensdag, donderdag en vrijdag 

- positief getest op corona - mag waarschijnlijk zondag 6-2 uit quarantaine 

• René van der Mark - conciërge - maandag - tijdelijk afwezig   

• Rianda Prijs - vakdocent gym- maandag en vrijdag - positief getest op corona 

- mag waarschijnlijk 10-2 uit quarantaine 

• Nelleke van der Brink - leerkracht groep 2 - full time - positief getest op coro-

na - mag waarschijnlijk 5-2 uit quarantaine 

• Arianne Masson - leerkracht groep 6 en 1 - full time - was ‘gewoon’ ziek nu 

ook positief getest op corona - mag waarschijnlijk 9-2 uit quarantaine 

• Marielle Janssen - leerkracht groep 6 - woensdag, donderdag en vrijdag - lan-

gere tijd niet inzetbaar is aan het re integreren.   

• Corine Druijff - invaller groep 6 + eens in de twee weken voor groep 7/8 - 

donderdag en vrijdag - positief getest op corona - mag waarschijnlijk 9-2 uit 

quarantaine 

• Peggy Buurman - eens in de twee weken voor groep 5 - kon deze week niet 

komen werken in verband met quarantaine  

• Evert de Vries - directeur - positief getest op corona - mag waarschijnlijk 10-2 

uit quarataine 

In een relatief klein team zijn dit aantallen die niet meer op te 

vangen zijn. Helaas moesten we op donderdag en vrijdag over-
schakelen op thuisonderwijs voor groep 6. Daarnaast heeft bij-

voorbeeld de inzet van Caroline deze week voor de groep 6 en 1/2 

als gevolg dat de RT is komen te vervallen.  

Volgende week: 

• De gymlessen op maandag komen te vervallen. 

• De vervanging van Arianne van groep 6 op maandag en dinsdag staan nog 

open.  

• Op woensdag staat Caroline voor groep 6. 

• Sandra werkt maandag als vervanging van Corine in groep ⅞ en zal op vrij-

dag worden vervangen door Arjan. 



Deze week zijn de halfjaarlijkse Citotoetsen 

afgenomen in groep 3 t/m 8. We proberen 
dit altijd in een week af te ronden. Helaas 

zijn er deze keer zoveel zieken in elke groep, 
dat volgende week als inhaal week gebruikt 

wordt. De uitslagen van de Citotoetsen ko-
men in Parnassys te staan, deze kunt u als 

ouder inzien. In de week van 21 februari 
staan de rapportgesprekken gepland. De 

uitslagen van de Citotoetsen en de algeme-
ne ontwikkeling van uw kind(eren) wordt 

dan besproken. Heeft u zelf specifieke vra-
gen, bijvoorbeeld over de Citotoetsen, dan is 

hier op dat moment ook ruimte voor.  

Toetsweken 

Handvaardigheid 

Dit jaar wordt er aandacht besteedt aan 

verschillende materialen en technieken bij 
handvaardigheid. We knutselen in de ver-

schillende bouwen aan soms hetzelfde on-
derwerp of juist met hetzelfde materiaal. We 

hebben het afgelopen half jaar al kennis ge-
maakt met de volgende technieken en ma-

terialen; playmais, boetseren, vouwen, bor-
duren, verschillende perspectieven, koste-

loos materiaal en stempelen. We hebben 
soms een samenwerkingsopdracht gehad 

waarbij we allen werkten aan 1 eindproduct 
en kinderen hebben ook zelfstandig ge-

werkt. We hebben knutsels gemaakt die 
versiering werden in de school en hebben 

dingen gemaakt die meteen mee naar huis 
gingen. Het aanbod varieert enorm. Aanko-

mende periode zullen we nog gaan werken 
aan Winter, Valentijnsdag en voor 1 bouw 

zal playmais terugkomen. Dit was eerst een 
gestructureerde opdracht waarbij ze kennis 

hebben gemaakt met het materiaal. Nu zul-

len ze er zelf iets van gaan maken.  

Toneel 

Door corona hebben we helaas geen goed 

einde gemaakt aan de lessen Spaans. We 
hadden nog graag een presentatie  voor de 

ouders en school willen houden. Helaas kon 

dit geen doorgang vinden. 

Nu gaan we ons richten op het volgende 

aanbod. Toneel of drama komt de komende 
10 weken vanaf woensdag 2 februari  aan de 

beurt. 

Wie heeft zin in het spelen van een rol? Geef 

je dan op bij juf Caroline. Persoonlijk of via 
mail. We kunnen pas kijken wat we gaan in-

oefenen als we weten hoeveel kinderen zich 
opgeven. Doe het snel, voordat de rollen al 

verdeeld zijn! 

Afgelopen periode is er geen naschoolse 

sport geweest in verband met de geldende 
maatregelen. Nu ook de sportverenigingen 

weer mogen gaan wij ook vanaf maandag 
14-2 weer van start met de bovenbouw 

groepen 5 t/m 8.  Opgeven is voor vier we-
ken en verplicht dit kan via 

r.prijs@houtkoperschool.nl . Na schooltijd 
om 14.00 verzamelen in de hal en om 15.00 

is het afgelopen. Er zal weer een divers pro-
gramma zijn waar we de sporten handbal, 

slagbal, trampoline springen en ultimate 
frisbee gaan doen. Geef je zo snel mogelijk 

op voor de komende vier weken.  

Naschoolse sportaciviteiten 
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Kalenderactiviteiten 

 

 7 februari - medezeggenschapsraad 

 16 februari -  rapport mee 

 21 - 25 feb - rapportgesprekken 

 23 februari - broertjes/zusjesavond 

 25 februari - studiedag 

 28 feb - 4 maart - voorjaarsvakantie 

 7 maart - luizencontrole 

 

  

18 februari verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


