
Schoolgids

‘t Houtkopertje

“Waar een kind 
zichzelf mag zijn”
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Welkom terug op 
school
Op maandag 22 augustus start het nieuwe schooljaar. 

Het team staat in de startblokken om uw kind te 

ontvangen.

We verwelkomen Maaike 

en Noa als nieuwe 

collega’s binnen ons 

team. Op bladzijde 2 en 3 

stellen Maaike en Noa 

zich aan u voor.

Nieuwe leerkrachten

In deze nieuwsbrief vindt u veel praktische informatie 

m.b.t. het nieuwe schooljaar. We wensen iedereen een 

fijn jaar!

Praktische informatie

Nieuwsbrief 19 augustus 2022

2022-2023

Binnenkort ontvangt u per gezin een 

kopie van de schoolgids 2022-2023. 

De schoolgids is ook terug te vinden 

op de site van school. Als bijlage bij 

deze nieuwsbrief ontvangt u de 

digitale versie van de schoolgids.



Maaike van Noort

Gymnastiek
We zijn weer van start. Op naar een 

sportief en leerzaam jaar waar we veel 

nieuwe activiteiten gaan doen. Tijdens 

de gymlessen zal er techniek/toestel 

zich afwisselen met sport en spel 

activiteiten. Om de lessen goed te laten 

verlopen en snel te kunnen beginnen is 

het fijn als iedereen zijn eigen gymtas 

heeft met de volgende spullen. Na elke 

gymles gaat de tas weer mee naar 

huis.

Mijn naam is Maaike van Noort en vanaf het nieuwe schooljaar 

start ik als groepsleerkracht van groep 5 op maandag en dinsdag. 

Op vrijdag sta ik (tijdelijk) in groep 4. Wellicht kent u mij al als 

moeder van Renske, Saar en Nore. Vanaf komende week dus ook 

als juf. Na 17 jaar als leerkracht in Veenendaal te hebben gewerkt 

was ik op zoek naar een school wat dichter in de buurt. Toen de 

vacature op de Houtkoperschool voorbij kwam heb ik de stoute 

schoenen aangetrokken en gesolliciteerd. De klik was wederzijds 

en zo start een nieuw avontuur. Ik heb er erg veel zin in en ga er, 

samen met alle collega's een fijn schooljaar van maken!

Jaarplan 2022-2023 ● Leesonderwijs en leesplezier (vervolg)
● Rekenonderwijs
● Professioneel Handelen

○ doorgaande lijn
○ groepsplan
○ kwaliteitskaarten
○ manier van overleggen

Het team gaat het komende schooljaar 
aan de slag met de punten hiernaast.
Tijdens de startvergadering op 17 
augustus hebben we een start gemaakt 
met  een training Snappet. In de 
volgende nieuwsbrief leest u meer.  

● Sportkleding (shirt en broek)
● Indoor sportschoenen (liefst zonder 

foamzool kans op uitglijden ) 
○ Elastiek bij lange haren 
○ Sieraden thuis of in de klas
○ Iets om op te frissen 

(bovenbouw) washand /deo 
roller (geen spuitbussen)!



Noa Verbruggen

Fluviumvakantieweek
In de laatste vakantieweek hebben veel kinderen van onze school de 

Fluvium Zomervakantieweek bezocht. Hopelijk zijn alle kinderen net zo 

enthousiast thuis gekomen als dat ze op school zijn weggegaan. Op school 

vertelden zij dat ze het heel leuk gevonden hadden en we hopen dat deze 

week er voor hen voor heeft gezorgd dat ze alvast een beetje gewend zijn 

aan het naar school gaan.

Voor de kinderen in de midden- en bovenbouw was er een afwisselend 

programma met creatieve en sportieve activiteiten, daarnaast was er voor 

de bovenbouw ook een dag waarop ze over stroom leerden. De kinderen 

gaven terug dat ze de afwisseling in het programma leuk vonden en hadden 

bijna allemaal wel een favoriete activiteit. 

Voor de kinderen in de onderbouw was een apart programma waarbij zij het 

over verschillende dagjes uit gehad hebben. Zij hebben onder andere 

geknutseld, boeken gelezen, gedanst en gezongen.

Aankomend schooljaar ga ik op de Houtkoperschool werken als 

onderwijsassistent. Ik ben 19 jaar en ik ben net afgestudeerd als 

onderwijsassistent. Hiervoor heb ik al vaker stages gelopen op 

verschillende scholen maar dit wordt mijn eerste echte baan als 

onderwijsassistent. Ik woon nog thuis bij mijn ouders in Ophemert 

en ik heb 4 katten. Ook heb ik nog 3 oudere zussen maar die 

wonen al niet meer thuis. Ik vindt het leuk om veel creatief bezig 

te zijn. Ik tekenen, schilder en fotografeer graag. Daarnaast 

besteed ik mijn vrije tijd het liefst zo veel mogelijk met familie en 

vrienden. Hopelijk zijn jullie zo iets meer over mij te weten 

gekomen. Ik heb heel veel zin in het aankomende schooljaar en ik 

verheug me er op iedereen te leren kennen!



Gouden weken
Sinds vorig schooljaar zijn we gestart 

met het invoeren van "de gouden 

weken" na de zomervakantie.

De beginweken van het schooljaar zijn 

goud waard om een basis te leggen 

voor een fijne sfeer in de klas. Als 

leraar speel je een essentiële rol bij de 

groepsvorming in deze eerste, 

belangrijke weken. Daar heb je de rest 

van het schooljaar profijt van. 

Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die 

een groep in ongeveer zes weken 

doorloopt. Na deze weken zijn de 

rollen, normen en waarden grotendeels 

bepaald voor de rest van het jaar. Na 

elke zomervakantie, bij elke nieuwe 

leraar, vindt er weer een nieuwe 

groepsvorming plaats. Ook gaandeweg 

het schooljaar kan er een nieuw 

groepsvormingsproces ontstaan, als er 

bijvoorbeeld nieuwe leerlingen komen.

De fasen zijn:

Forming: oriënteren

Leerlingen leren elkaar kennen, de 

groep zoekt naar veiligheid en 

structuur.

Storming: presenteren

De verhouding tussen leerlingen wordt 

duidelijker, wie is er een leider, wie een 

volger?

Norming: normeren

De regels, waarden en normen van de 

groep worden bepaald. Iedereen krijgt 

een eigen taak in de samenwerking.

Performing: presteren

De groep wordt een team en is klaar 

voor samenwerking. Er zijn 

ongeschreven regels waar iedereen 

zich aan houdt.

Reforming: evalueren

Het einde van het jaar of periode is in 

zicht. Dit afscheid geeft weer een 

nieuwe groepsdynamiek, denk 

bijvoorbeeld aan het afscheid in 

groep 8.

Met het team wordt er begin van het 

schooljaar afspraken gemaakt hoe 

we de gouden weken in gaan zetten. 

In alle groepen wordt hier dus aan 

gewerkt d.m.v. verschillende 

activiteiten, kindgesprekken, het 

maken van een sociogram etc. De 

leerkrachten zullen jullie als ouders 

hier via Parro van op de hoogte 

houden. Een onderdeel van de 

gouden weken zijn ook de 

omgekeerde oudergesprekken. Hier 

komt in de volgende nieuwsbrief 

meer informatie over.



Kalenderactiviteiten

Foto’s

● 22 augustus Luizencontrole

● 25 augustus Teamoverleg

● 29 augustus Teamoverleg

● 5 september Medezeggenschapsraad

● 7, 12-13 september Startgesprekken

● 8 september Teamoverleg

● 15 september Informatieavond

● 16 september Ontruimingsoefening

Goed om te weten
In de eerste week mogen ouders in de ochtend mee naar binnen om even om het 
hoekje te kijken in de nieuwe groep van hun kind. Daarna mogen alleen ouders 
van groep 1-2 mee naar binnen. Uiteraard kunt u ‘s ochtends als ouders wel een 
dringende vraag stellen. 
Di, wo, do en vr zijn de fruitdagen. Maandag is de koekdag.


