
‘t Houtkopertje

“Waar een kind 
zichzelf mag zijn”
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Informatieavond
Donderdag 15 september is het weer zo ver, onze informatieavond! De informatieavond start om 
18.00 uur en is afgelopen om 19.00 uur. Voor de ouders van groep 8 is er nog een voorlichting door 
juf Sandra. Deze is van 18.45 tot 19.15 uur in het lokaal van groep 7/8.

Afgelopen jaar viel de vorm van de informatieavond erg in de smaak, dus er zal wederom een vaste 
route zijn en een speurtocht! Bij het hek hebben we een ontvangst waar u een speurtocht krijgt. 
Maak kennis met de verschillende klassen, de externen, leerkrachten en veel andere personen die 
te maken hebben met onze mooie school. 
Wij hopen op uw aanwezigheid en op een geslaagde avond! 
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Startgesprekken
De startgesprekken zijn, net als vorig schooljaar omgekeerde oudergesprekken. De omgekeerde 
oudergesprekken zijn een onderdeel van de gouden weken, zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen. Dit houdt het volgende in:

Oudergesprekken omgekeerd 
Ouders zijn een bron van informatie. Informatie die wij graag willen ontvangen. Wij willen dus graag 
aan het begin van het jaar met u in gesprek gaan over uw kind, om het beter te leren kennen. Niet de 
leerkracht aan het woord, maar de ouders: Oudergesprekken ‘omgekeerd’. Door de informatie die wij 
krijgen tijdens dit gesprek krijgen wij een completer beeld van uw kind en kunnen we onderlinge 
verwachtingen afstemmen. Ter voorbereiding van het gesprek vragen we u alvast na te denken over 
een aantal vragen. Dit is de leidraad van het gesprek met de leerkracht.
Vanaf groep 5 vinden wij het een meerwaarde als de kinderen zelf ook aansluiten bij het gesprek. De 
kinderen zijn dus van harte welkom om mee te komen, maar het is zeker niet verplicht.

U krijgt in de maand september een uitnodiging van de leerkracht van uw kind(eren). Ook krijgt u dan, 
ter voorbereiding van het gesprek, een aantal vragen mee om alvast over na te denken.



O.R. vrijwilligers
Een nieuw schooljaar en dat betekent weer veel leuke activiteiten voor onze kinderen. Helaas 
hebben we in onze O.R te weinig mensen om deze activiteiten allemaal te kunnen 
organiseren. Om alle activiteiten toch door te kunnen laten gaan gaan we de feesten opdelen 
in commissies. Op deze manier bent u dus geen lid van de ouderraad maar helpt u wel met 
het volledig organiseren van een activiteit.

Bijvoorbeeld: U meldt zich aan voor de activiteit “Sinterklaas” (dit zal via Parro gaan)

Dit houdt dan in dat u ongeveer 3 vergaderingen bijwoont. De avond van het versieren en de 
dag van het sinterklaasfeest. Uiteraard om de kinderen een mooie dag te bezorgen.

We hopen dat dit een mooie oplossing is om alle activiteiten toch door te kunnen laten gaan. 
Uiteraard is aansluiten bij onze Ouderraad nog steeds mogelijk!

Op naar een knallend schooljaar!

Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Op vrijdag 16 september a.s. staat de 
eerste ontruimingsoefening van dit 
schooljaar op het programma. Dit is 
de eerste oefening van drie komend 
schooljaar. Door dit te oefenen weet 
iedereen wat hij moet doen als we 
echt moeten ontruimen.

Ontruimingsoefening
De naschoolse sport start dit jaar met een 
training van Rots en water voor kinderen in 
groep 7/8. We starten maandag 12 september 
met de eerste training. Rots en Water-training 
bestaat uit allerlei spelletjes en oefenvormen 
waardoor kinderen vaardigheden aanleren, 
zoals regels en grenzen leren stellen, 
aanvaarden en respecteren. Zo ontwikkel je 
zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een 
ander en sociale vaardigheden. Kinderen leren 
het verschil voelen tussen Rots en water. 

Naschoolse sport

Stichting De Goede Sint
Zie de bijlage.



Kalenderactiviteiten

Foto’s

● 5 september Medezeggenschapsraad

● 7, 12-13 september Startgesprekken

● 8 september Teamoverleg

● 15 september Informatieavond

● 16 september Ontruimingsoefening

● 19 september Teamoverleg


