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1. School T-shirts 

Nog niet alle school T-shirts die wij aan 

hulpouders hebben uitgedeeld voor het 

schoolreisje, zijn terug. Wilt u dit alsnog doen 

als dat nog niet is gebeurd? U hoeft het shirt 

niet te wassen. Alvast bedankt. 

  

2. Studiedag dinsdag 22 mei 

Dinsdag 22 mei zijn alle kinderen vrij van 

school. De leerkrachten buigen zich over 

coöperatief leren en Engels deze dag.  

3. Excursie boerderij groep 6 

Woensdagochtend is groep 6, onder 
begeleiding van 6 enthousiaste ouders, juf Zoë 
en juf Ekke op bezoek geweest bij boerderij 
Peek in Bunnik. We zijn op de fiets gegaan en 
dat was voor de 
juffen wel een 
beetje spannend. 
Maar wat een top-
groep!! Iedereen 
fietste volgens de 
regels en hield zich 
ook aan de 
afspraken.  

Ook op de 
boerderij was het 
erg gezellig. Erg 
leuk om te horen 
dat juf Eline (de 
stagiaire bij 
groep 7) de 
dochter is van 
boer André en 
boerin Nicolien.  
We hebben veel 
geleerd over de 
koe en de melk. We mochten kalfjes aaien en 
zelf een (nep) koe melken. Ook lagen er overal 
opdrachtkaarten voor de kinderen en aan het 
eind was er een quiz. Voor veel kinderen was 
de jonge hond Roxy toch wel het leukst!! 
Het was een erg leuke ochtend.  

 

4. Studiedagen komend schooljaar 

De studiedagen voor het komende schooljaar 

zijn in overleg met de MR vastgesteld. We 

hebben er voor gekozen om de studiedagen 

voor alle kinderen hetzelfde te houden 

komend schooljaar. 

Vrijdag 31 augustus 2018, maandag 29 

oktober 2018, donderdag 31 januari, vrijdag 1 

februari 2019, donderdag 18 april 2019 en 

dinsdag 11 juni 2019. 



 

 

5. De klimwand op het schoolplein 

De afgelopen periode hebben we het gehad 

over hoe we de speelmogelijkheden op ons 

schoolplein kunnen uitbreiden. Hoe kunnen 

we het spelen op het plein nog leuker maken? 

Wat vinden kinderen leuk om te doen op het 

plein? 

Naar aanleiding hiervan is gekozen voor een 

echte klimwand op de muur van groep 8. En 

met succes! Veel kinderen hangen voor 8.30 

uur al aan de muur op handen en voeten.  

Met dank aan de bedenkers en de makers van 

de klimwand!  

 

 

6. Bericht van Stichting Fladderen Houten 

21, 22 en 23 augustus kan iedereen weer 

Fladderen!                                  

 
Fladderen is al 43 jaar het leukste 

kindervakantiefestijn van Houten.  In de 

laatste week van de zomervakantie kunnen 

alle kinderen tussen de 4 en 14 jaar heel veel 

lol maken.  Ieder jaar genieten ruim 1300 

kinderen  van te gekke activiteiten. De 

kinderen worden op leeftijd ingedeeld over elf 

verschillende locaties. Negen locaties in 

Houten hebben een dagprogramma. Alle 

ouders zijn op deze locaties welkom om als 

groepsbegeleider mee te genieten. De twee 

oudste groepen gaan op kamp in Driebergen 

en Veenendaal. De kosten per kind bedragen 

slechts €12,-. Het is nodig om vooraf in te 

schrijven. Dat kan dit jaar digitaal. 

Groepsbegeleiders kunnen zichzelf en hun 

kinderen aanmelden van 30 mei t/m 5 juni.  

De digitale kind-inschrijving is van 11 juni t/m 

17 juni.  

Kijk voor meer informatie op: 

www.fladderen.nl   

 

7. Paardenbloemen in groep 3 

In groep 3 hadden we een les over 

paardenbloemen. De kinderen zagen via een 

filmpje dat heel snel ging hoe de 

paardenbloem uiteindelijk helemaal 

veranderd in een pluizenbol. Maar ook hoe de 

vruchtpluis er weer voor kan zorgen dat er 

weer een hoop nieuwe paardenbloemen 

kunnen gaan groeien. Op het eind van de les 

gingen we buiten naast de school 

paardenbloemen pluizen blazen. Dat was 

superleuk! 

 

http://www.fladderen.nl/


 

 

 

 

8. Gastles bureau HALT in groep 8 

Woensdag 16-05-2018 heeft groep 8 bezoek 

gehad van bureau Halt. 

Ze hebben verteld over cyberpesten en hoe je 

daarmee om moet gaan. Ook vertelden ze 

over een jongen die de schoolcomputer 

hackte. We kregen een werkblad waarin we 

een WhatsApp gesprek moesten afmaken. Het 

ging over dat de cijfers veranderd waren van 

de toetsen die ze hadden gemaakt. Ze waren 

dus boos want ze moesten tot 5 uur in de klas 

blijven om de toetsen opnieuw te maken. De 

dag daarvoor gebeurde er ook al iets met de 

computer maar dat vonden ze wel grappig 

maar toen er dit gebeurde waren ze echt 

boos! En wij moesten daarop reageren. Het 

was erg leerzaam, we hebben veel geleerd.   

Tinka en Livia groep 8

 

 

9. Verkeersexamen groepen 7 

Afgelopen woensdagochtend hebben de 

kinderen van groep 7 hun praktijkexamen 

gedaan voor het fietsverkeersexamen. Nu 

maar hopen dat ze het allemaal hebben 

gehaald…

 

10. Artikel over Mi-Ran uit groep 5 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een 

artikel aan uit het AD over onze stagiaire Mi-

Ran uit groep 5. Zij is voor dit artikel benaderd 

om te vertellen over haar keus om over te 

stappen naar het onderwijs. Leuk om te lezen. 

 

 



 

11. Zomaar een leuk berichtje… 

 

 

Op dinsdag 8 mei liep ik in de Efteling, 

waar mijn  aandacht getrokken werd door 

knalblauwe T-shirtjes.  

'Van Harte' stond er op. 

Ik vond het zo leuk dat ik op internet op 

zoek gegaan ben naar jullie website.  

Wat een leuke school!  

 

Hartelijke groet, 

Heidi Bakker 

Arnhem 

 


