
‘t Houtkopertje

“Waar een kind 
zichzelf mag zijn”

Nieuwsbrief 30 september 2022

Nieuwsbrief 30 september 2022

EDI
Op school worden onze kernvakken (taal, rekenen en lezen), waar mogelijk is, gegeven vanuit het 
EDI-model. EDI staat voor expliciete directe instructie. Middels EDI worden de leerlingen actief betrokken bij 
de lessen. EDI start de les met het delen van een lesdoel. Hierdoor zijn de leerlingen mede eigenaar over en 
bewust van wat ze gaan leren. Vervolgens zal de leerkracht de nieuwe vaardigheid voordoen of de nieuwe 
kennis presenteren. De leerlingen kunnen actief meedoen door tussentijdse antwoorden op wisbordjes te 
schrijven/tekenen of door bijvoorbeeld korte en snelle bliksembeurten te geven. Voordat de leerlingen 
zelfstandig gaan werken, heeft de leerkracht al helder welke leerlingen het doel beheersen en wie nog niet. 
Dit noemen we ‘controleren van begrip’. Zo kan de leerkracht extra uitleg geven aan leerlingen die dat nodig 
hebben. De andere leerlingen kunnen al vlot zelfstandig aan de slag. Door afwisseling in werkvormen en het 
helder hebben welke leerlingen het doel al beheersen, kan de leerkracht beter inspelen op wat leerlingen 
nodig hebben en blijven alle leerlingen beter bij de les. Wat leidt tot meer motivatie en betrokkenheid. 
Kortom, EDI zorgt voor kwaliteit van lessen en betrokken leerlingen. 

De informatieavond was een groot succes! Er waren veel ouders, kinderen, opa’s en oma’s binnen de school 
en hopelijk zijn die allemaal iets wijzer geworden deze avond. Er was een speurtocht die aan het einde 
ingeleverd moest worden. Iemand heeft een miniprijzen pakketje gewonnen. De winnaar is … … … …  
Mayson Bron, gefeliciteerd!
Mocht u na de informatieavond nog vragen hebben, schroom niet en vraag het aan de leerkracht! 

Terugblik informatieavond



De kinderboekenweek komt eraan! Deze start op donderdag 6 
oktober. Vanaf vorige week woensdag hangt er bij iedere klas een 
inschrijfformulier waarop ingeschreven kan worden om te komen 
voorlezen binnen de klas. Opa’s, oma’s, vaders, moeders, broers, 
zussen, tante’s en ooms zijn van harte welkom! Kies een klas, kies 
een pauze (10.00/10.15 of 12.00/12.15), kies een boek die past bij de 
groep en kom heerlijk een kwartier voorlezen in de klas! We kijken 
ernaar uit! 

Op dinsdag 18 oktober zal er een kinderboeken ruilmarkt zijn. 
Kinderen mogen deze dag 1 tot 3 boeken meenemen van huis, die 
zullen we schoolbreed met elkaar gaan ruilen in de middag. Laat uw 
kind dus een boek meenemen om te ruilen.

Op donderdag 20 oktober mogen ouders en andere 
geïnteresseerden vanaf 13.45 in de klas kijken hoe er in elke groep 
gewerkt is aan de kinderboekenweek. Komt u ook een kijkje nemen?

Kinderboekenweek!

Bezoek nieuwe 
bestuurder 
Onze nieuwe bestuurder Pim Spijker wil 
graag kennismaken met alle Fluvium 
scholen. Op 3 oktober a.s. bezoekt Pim 
met dit doel de Houtkoperschool. Leuk 
dat we hem deze ochtend kunnen laten 
kennismaken met de Houtkoperschool.  

Week van de opvoeding

Hoe ging de ontruimingsoefening?
Op 16 september ging het brandalarm af. Leerkrachten en leerlingen waren op de hoogte van deze oefening. De 
ontruimingsoefening ging over het algemeen goed. Alle aanwezigen in het gebouw waren in 2 minuten en 9 
seconden het gebouw uit. Wel waren er in verschillende klassen nog de lampen aan, deur open en/of het raam 
open. Eén klas had op dat moment gymles en had daardoor niet de mogelijkheid om het lokaal af te sluiten. Er is 
niemand geweest die het gebouw nog nagelopen is, om te checken of iedereen buiten was. Dit kwam omdat er 
nog geen hoofd BHVer was aangewezen. En er was verwarring over de klassenmap waarom deze mee 
genomen moest worden. Tijdens het nabespreken van ontruimingsoefening hebben wij nu een hoofd BHVer 
aangewezen en is de verwarring over de klassenmap verduidelijkt. 

Zie de bijlage.  

Beroepenpromotie
Afgelopen dinsdag is de moeder van Nena en Isis op 
school geweest om groep 5 en 6 te vertellen over haar 
beroep als verpleegkundige in de verloskunde. Dit was 
heel leerzaam! Groep 1 en 2 zijn deze week naar de 
MCD geweest. Dit was een groot succes! Voor de 
groepen 3, 4, 7 en 8 kon de beroepenpromotie helaas 
niet doorgaan in verband met te weinig aanmeldingen. 
De volgende datum is 15 november, dan zoeken we 
nog iemand voor groep 1/2.   

Inspiratie sessie
Zie de bijlage.  



Informatieavond MR punten
Tijdens de informatieavond hebben ouders bespreekpunten genoteerd op geeltjes bij de tafel van de mr. 
Hierbij volgt een uitleg n.a.v. twee bespreekpunten:

● Op welke uren is het schoolplein toegankelijk voor de kinderen buiten schooltijden?

Leerlingen kunnen na schooltijd gewoon op het schoolplein spelen. Ook kinderen uit de buurt zijn van harte 
welkom. Uiteraard kunnen kinderen/jongeren alleen op het plein spelen als ze zich daar netjes gedragen. 
Nadat de laatste medewerker de school verlaat is het niet meer mogelijk om op het schoolplein te spelen. 
De voetbalkooi gaat na lestijd op slot en is dan alleen vanaf de gymzaal te benaderen. Door de borden 
verboden toegang is het voor de politie mogelijk kinderen/jongeren die overlast veroorzaken weg te sturen.  

● Flexibel omgaan met verlof uren (zodat kinderen niet worden ziekgemeld), maar het zou prettig zijn 
als er meegedacht wordt in mogelijkheden

Onze leerlingen zijn leerplichtig. Er is wettelijk vastgelegd wanneer ouders verlof mogen aanvragen voor 
hun kind. De directeur is verantwoordelijk voor de naleving van de Leerplichtwet. Als hij zich daar niet aan 
houdt, overtreedt hij de wet. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van deze wet. Klik op 
deze link voor meer informatie.

U kunt verlof aanvragen door een ingevuld verlofformulier (zie website > downloads) in te leveren bij Evert. 
Hij zal uw aanvraag toetsen aan de regels rond verlof binnen de leerplichtwet. Op de achterzijde van het 
formulier vindt u de regels op basis waarvan hij uw aanvraag zal toetsen.

Landelijk zijn er 20 scholen die experimenteren met flexibele schooltijden. Klik op deze link voor meer 
informatie.

‘Op bijna alle scholen die sinds 2011 bij wijze van proef flexibele onderwijstijden hebben ingevoerd, zijn 
leerlingen gemiddeld minder goed gaan presteren op taal en rekenen, zo bleek begin dit jaar uit een 
rapport van de Inspectie van het Onderwijs.’ bron Metronieuws
Klik hier voor meer informatie over het aantal uren dat uw kind naar school moet.

Snappet informatieavond
Op donderdag 17 november om 18.30 uur, geven Mariëlle en Sandra een informatieavond omtrent snappet. 
Want wat betekenen nou die groene/rode poppetjes? Wat houdt het nou in wanneer een poppetje loopt/rent? 
Hoe werkt dat werken op eigen niveau nou en wat is een werkpakket? U kunt zich opgeven om deze avond 
bij te wonen. De avond gaat door bij voldoende animo, op dit moment zijn er 5 aanmeldingen. (U kon zich al 
inschrijven op de informatieavond) Wilt u zich nog opgeven? Dan kunt u zich aanmelden bij juf Sanne of 
stuur een mail naar s.laseur@houtkoperschool.nl

Inloopochtend
Op maandag 3 oktober staat er weer een inloopochtend gepland. Deze ochtend bent u vanaf 8.20 uur 
welkom om samen met uw kind in de klas te kijken. U kunt bijvoorbeeld kijken aan welke doelen er op het 
moment gewerkt wordt, hoe het laatje van uw kind eruit ziet en wat de planning voor die dag is. 
We vragen u iets voor half 9 het klaslokaal weer te verlaten, zodat de les om 8.30 uur kan beginnen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/flexibele-schooltijden-basisonderwijs#:~:text=Vanaf%201%20augustus%202020%20doen,kwaliteit%20van%20het%20onderwijs%20verbetert.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/flexibele-schooltijden-basisonderwijs#:~:text=Vanaf%201%20augustus%202020%20doen,kwaliteit%20van%20het%20onderwijs%20verbetert.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren#:~:text=Verplichte%20onderwijstijd%20basisschool,schooljaren%20(bovenbouw)%3A%203.760%20uur.


Kalenderactiviteiten

Foto’s

● 3 oktober Inloopochtend
● 5 oktober Studiedag, leerlingen vrij
● 6 oktober Start KinderBoekenWeek
● 7 oktober Korfbalclinic (groep 3-8)
● 14 oktober Bfit testen tijdens gym
● 18 oktober Boekenruilmarkt
● 20 oktober Tentoonstelling KBW
● 21 oktober Studiedag, leerlingen vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 14 oktober.


