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Bericht van Alet
Nog bedankt allemaal!
Van de presentatie in en met groep 5 tot en met het afscheid van alle kinderen op het leerplein. Daar 
werd ik toegezongen en gesproken. Een mooie afsluiting van al die jaren in het onderwijs! Ook bedankt 
voor alle mooie, lieve, grote, kleine, lekkere, leuke en verrassende cadeaus. Natuurlijk heb ik meteen 
recepten uitgeprobeerd uit het “Vegetarisch Houtkoper receptenboek” en er smakelijk van gegeten. Ook 
heb ik al heel wat uurtjes heerlijk zitten lezen en luieren in de hangstoel!
Tot slot: Bedankt voor alle jaren, waarin ik successen en zorgen met jullie mocht delen.
Iedereen het allerbeste toegewenst voor de toekomst!
Alet de Grip
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Leescoach Christien komt weer
Hallo, ik ben Christien Heinen en namens Bibliotheek Rivierenland ben ik de leescoach bij uw
kind op school. 
Als leescoach ben ik ongeveer elke maand op school aanwezig.
Ik zal dan af en toe in de groepen een les geven over boeken, leesbevordering en/of
leesmotivatie. 
Verder zal ik dit schooljaar vooral met individuele kinderen gaan proberen om samen met hen een leuk 
leesboek te vinden, waardoor zij weer leesplezier gaan ervaren en hierna nog meer willen lezen.
Met kinderen die echt geen leesplezier ervaren zal ik een leesgesprekje voeren om erachter te
komen waardoor dat komt en of we misschien iets (boek, luisterboek) kunnen vinden waardoor hij of zij weer 
met plezier gaat lezen. Want dat is het belangrijkste: leesplezier!

Bedankt!
Bedankt van Eldik Ladders voor het gesponsorde hart voor in de hal.



We krijgen weer schoolfruit! 
Vanaf week 37 is er op dinsdag, 
woensdag en donderdag schoolfruit in 
de klassen. Bij de algemene 
mededelingen zal worden gedeeld wat 
het schoolfruit van die week is. Lust uw 
kind iets niet? Zorg dan voor een 
vervangend stuk fruit/groente.

Schoolfruit
Op 25 januari 2023 is er een schaaktoernooi op 
basisschool de Floriant in Tiel. Onze school is 
uitgenodigd om mee te doen. Juf Rianda zal de 
leerlingen opgeven en dan kun je zelf met een 
begeleider of ouder hier naar toe om mee te doen. 
Dus vind je het leuk om te schaken en wil je een 
keer een toernooi spelen geef je dan op bij juf 
Rianda via r.prijs@houtkoperschool.nl. Graag voor 
30 september 2022. Tijden worden later bekend 
gemaakt. 

Schoolschaken

Bakkie Kroost
Zie de bijlage. Oproep MR

Beste ouders,

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar een 
enthousiaste ouder die het leuk vindt om zich te 
verdiepen in het beleid van de school en om de 
stem van ouders te zijn. Lijkt het je leuk? Geef dit 
dan door aan Juf Nelleke vd Brink. 
n.vandenbrink@houtkoperschool.nl 

Vriendelijke groet, Petra en Nicole

Brussenclub
Zie de bijlage.

Gewonnen!

Leerlingenraad

Aan het begin van het schooljaar heeft onze 
school een grote tas met sportmaterialen 
gewonnen! Jippie, extra materialen om te 
gebruiken in de gymles en voor het 
buitenspelen. We hebben deze tas 
gewonnen door tijdig onze schoolbestelling 
bij De Rolf Groep te plaatsen. Bedankt, we 
gaan er fijn samen mee spelen!

Vrijdag 9 september is de nieuwe leerlingenraad 
gekozen. De leerlingenraad bestaat dit schooljaar 
uit: Jessy (groep 5), Melle (groep 6), Cheyenna 
(groep 7) en Isa (groep 8). Veel succes!



Week tegen het pesten

26 september t/m 30 september
De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Samen zorg je voor een 
gezellig en veilig groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en 
betrokkenheid en een positieve norm zet. Wij doen mee aan de Week Tegen Pesten en maken zo (in 
combinatie met de gouden weken) een goede start in het nieuwe schooljaar waarin je met elkaar zorgt 
voor een fijne en veilige school.

Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten 
noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Dit wordt micro-agressie genoemd. “Op het 
moment zelf lijken microagressies misschien klein of onbeduidend, maar ze stapelen zich op en kunnen 
mensen het gevoel geven dat ze er niet bij horen. Het is alsof iemand je keer op keer hard en op dezelfde 
plek in je arm prikt. Eén prik doet misschien niet zo’n pijn. Maar na verloop van tijd raakt die plek 
gekneusd, en doet elke prik meer pijn dan de vorige.” Op deze manier kunnen grappen uitdraaien op 
pesten.

“Het is dus heel belangrijk om kinderen en jongeren te leren wat de positieve, maar ook negatieve impact 
van grappen kan zijn. Het gaat over hoe gaan we met elkaar om en wat vinden we wel en niet 
acceptabel.”Marijke van der Zalm – adviseur pesten en projectleider Week Tegen Pesten

Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen, weerbaarheid, 
maar ook over verschillende meningen en opvattingen: Is iets grappig of grensoverschrijdend? En wie 
bepaalt dat eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige setting laten 
oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor hun toekomst.

Tijdens de "week tegen het pesten" besteden alle groepen op hun eigen manier aandacht aan dit thema. 
Juf Patricia zal (als doesliefjuf) in die week ook een rondje langs alle klassen gaan om uit te leggen wat zij 
op school als "doesliefjuf" doet.

Snappettraining
Dit schooljaar zijn we begonnen met een nieuwe methode voor rekenen. Dit zijn de rekendoelen van 
Snappet. Een groot verschil tegenover de vorige methode is dat er meer tijd is om te oefenen met de doelen. 
De ene week zijn er 3 instructiedoelen en de andere week 4 instructiedoelen. Om de overstap naar een 
nieuwe methode gelijk goed aan te pakken hebben we een training van Snappet. In de laatste week van de 
vakantie hebben we de eerste training gehad. Eind september hebben we de tweede training om te kijken of 
we goed bezig zijn en op 1 lijn zitten.



Kalenderactiviteiten

Foto’s

● 19 september Teamoverleg
● 20 september Leescoach op school
● 26 - 30 september Week tegen het pesten
● 29 september Teamoverleg

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 september.


