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De Houtkoperschool maakt gebruik van ParnasSys als ons 
administratieprogramma. Ouders kunnen inloggen in ParnasSys 
via het ouderportaal. Klik om in te loggen op deze link: 
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/wicket/page?4

U kunt het volgende zien/doen in het ouderportaal:
● resultaten van toetsen bekijken 

○ methode toetsen
○ Cito leerlingvolgsysteem toetsen 

● wijziging in uw gegevens doorgeven
○ privacy voorkeuren aanpassen
○ contactgegevens
○ medisch

● absentiemeldingen inzien
● verslagen van oudergesprekken inzien
● mailadressen van de leerkrachten

Bent u uw logingegevens kwijt? Stuur dan even een mailtje naar: 
directie@houtkoperschool.nl en wij sturen u nieuwe 
logingegevens. Gescheiden ouders hebben beide een eigen set 
login gegevens. 

Het ouderportaal

Sinterklaas activiteiten
Woensdagmiddag hebben we met 
de hele school een potje 
Sinterklaas bingo gespeeld. 
Daarna heeft de onderbouw 
geknutseld voor Sinterklaas en de 
bovenbouw heeft een Sinterklaas 
escaperoom gespeeld. Wat een 
gezelligheid!

Maandag 5 december
Nog even de belangrijkste dingen 
op een rijtje:

- Kinderen mogen verkleed 
als Sint of Piet.

- Eigen eten en drinken 
meenemen.

- Gymkleren mee.
- Om 08.25 uur aanwezig in 

de klas!



Groep 1 t/m 6 heeft de afgelopen week lekkere kruidnoten gebakken in de klas. Eerst alle ingrediënten goed 
afmeten en wegen, daarna goed kneden en dan rollen maar. Maar het leukste gedeelte is natuurlijk om 
daarna lekker te proeven, mmmmmmm!

Kruidnoten bakken



Leesonderwijs

Dit schooljaar zijn we het vervolg ingegaan van het traject: Begrijpend lezen met rijke teksten. We worden 
hierin begeleid door Harald Weessies; zelfstandig taal- en onderwijsadviseur, gespecialiseerd in "begrijpend 
lezen".
Harald is dit schooljaar al een aantal keren op school geweest om ons verder mee te nemen in de theorie, 
hoe zetten we een rijke tekst nu in, om tot een rijke les te komen? Deze theorie zetten wij in werksessies om 
naar de praktijk. De leerkrachten van de verschillende bouwen werken samen en bereiden zo met elkaar 
een rijke les voor.
Harald is in de maand november in alle klassen geweest om deze lessen te observeren en feedback te 
geven aan de leerkrachten. Het is mooi om te zien hoe de leerkrachten zich ontwikkeld hebben op dit gebied 
en hier steeds meer over leren om dit vervolgens met succes toe te passen in de praktijk!

Kerstviering en kerstknutselen
De beste man is het land nog niet het land uit maar hier toch al een kort bericht over het Kerstfeest en het 
kerstknutselen. De kerstviering op de Houtkoperschool vindt plaats op woensdagavond 21 december. Meer 
informatie hierover volgt volgende week. 
Voor het kerstknutselen, volgende week woensdag 7 december, zoeken we nog een aantal materialen en 
ouders, kijk op Parro of u nog ergens bij kunt helpen en meld u aan! Het kerstknutselen is van 12.30 tot 
14.00 uur. 

De groepen 5, 6, 7 en 8 hebben weer heel hard hun best gedaan om mooie surprises te maken. En ze zijn echt 
prachtig geworden. Nu is het nog een verrassing welke surprise voor wie is, maandag wordt dit allemaal duidelijk!

Surprises 



Kalenderactiviteiten

Foto’s

● 5 december Sinterklaasviering, 8.25 uur op school!
● 7 december Knutselmiddag kerst
● 19 t/m 23 december De week van De Foute Kerst Outfit
● 21 december Kerstviering
● 23 december Laatste dag voor kerstvakantie
● 26 dec t/m 6 jan Kerstvakantie
● 9 januari Weer naar school

Sinterklaas propjes dictee in groep 5

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 16 december.

Sinterklaas reken speurtocht in groep 5


