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Vacature onderwijsassistent 
Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent voor 12 uren in de week. 
De vacature vind u in de bijlage. 
 
Groener schoolplein 

De eerste plannen, de eerste voorbereidingen voor een 
groener schoolplein zijn gestart. 
Met een aantal enthousiaste ouders, betrokken 
medewerker vanuit ‘Groen in buurt’ en de gemeente 
krijgt het steeds meer vorm.  
 
 
 
 

 
 
Hallo allemaal, 
Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen. 
Mijn naam is Catherine, ik ben 43 jaar en getrouwd met Richard. 
Samen hebben wij twee prachtige dochters; Anne en Roos. Anne zit in 
de brugklas en Roos zit in groep 7 van de Van Harte School in Houten. 
Wellicht heeft u mij de afgelopen tijd weleens gezien op school. Sinds 
het begin van het schooljaar bied ik ondersteuning aan de 
kleutergroepen. Ik ben tot nu toe vooral actief geweest bij het 
begeleiden van de kleuters op het leerplein. Ook doe ik  op maandag 
en dinsdag een kringactiviteit in groep ½ B. De komende tijd zal ik 
steeds meer (ondersteunende) activiteiten doen in beide 
kleutergroepen. Daar kijk ik naar uit omdat werken met kleuters mijn 
passie is. Ik werk op maandag en dinsdag. Tot de kerstvakantie alleen 
de ochtenden. Na de kerstvakantie zal ik ook gedurende de middagen steeds meer activiteiten gaan 
doen. 
Vriendelijke groeten, 
(juf ) Catherine 
 

Ouderbijdrage 
In de bijlage vindt u de brief m.b.t. uw vrijwillige ouderbijdrage. 
Deze bijdrage wordt gebruikt om extra activiteiten voor de 
kinderen, die buiten het normale lesprogramma vallen, te 
financieren. Voorbeelden zijn de vieringen van Sinterklaas, Kerst,      

     Carnaval enz. 
 
 
 



 

 

 
Hoofdluis 

Deze week zijn bijna alle groepen gecontroleerd op hoofdluis en in de groepen 3, 5 en 7 

was het raak. Deze groepen worden over 2 weken weer gecontroleerd. 

Groepen 6 en 8 zijn deze week niet gecontroleerd maar zijn volgende week 
woensdag aan de beurt. 

 
Naar de boerderij 

Groep 5/6 heeft een eigen ‘klas’koe!  
Nu nog een naam bedenken met elkaar…. 
 
Poppen gezocht 
Wij zijn op zoek naar poppen voor in onze huishoeken. 
WIE o Wie heeft er poppen over? 
 Juf Patricia heeft hier belangstelling voor. 
 
Spelletjesochtend            Techniekcircuit 

   

 


