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1. Avond4daagse 

Wat leuk dat er weer zo veel kinderen 

meelopen met de avond4daagse. We wensen 

jullie veel plezier met het wandelen! Voor 

verdere informatie, zie de bijlage van de 

Oudervereniging.  

  

 

 

2. 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. 

 

 

 

3. Thema bouwen in groep 1/2 

 

In de kleutergroep werken wij over het thema 

bouwen. Woensdag kwam de vader van Jelle 

uit groep 2 vertellen over zijn beroep. De 

vader van Jelle installeert badkamers, 

toiletten en verricht tegelwerkzaamheden. Hij 

vertelde ons duidelijk wat hij dan doet en 

welke gereedschappen hij daarbij gebruikt. 

Het was heel interessant en leerzaam! 

Bedankt vader van Jelle!   

 

 
 

4. 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 
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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.  

Op www.fladderen.nl  vind je meer informatie 

5. De helden van groep 8 

Aanstaande woensdag vertrekken de kinderen 

van groep 8 op de fiets naar Amerongen. Op 

het kampterrein, grenzend aan het 

Amerongse bos, zullen wij t/m vrijdag met 

elkaar een gezellig kamp beleven. De laatste 

voorbereidingen zijn in volle gang: zo hebben 

de kinderen kampvlaggen gemaakt en zijn zij 

op dit moment bezig met het maken van 

spellen voor het Van Harte Casino. Dit is een 

heel bijzonder casino dat slechts 1 avond per 

jaar opent…  Op vrijdag verwachten wij rond 

15:00/ 15:15 uur weer terug te zijn op school. 

 

6. Reflecteren met kinderen 

Zoals ik al eerder in de nieuwsbrief had vermeld 
heb ik(juf Juliette) voor mijn opleiding Master 
Leren en Innoveren aan de Marnix Academie 
op de Van Harte School een collectief 
praktijkonderzoek uitgevoerd met als thema: 
reflecteren. 
 
In de bijlage van de nieuwsbrief treft u een 
verslag aan van dit onderzoek waarbij een pilot 
is gedraaid onder enkele  leerlingen uit groep 1 
tot en met 8 van onze school. De leerlingen 
hebben gedurende het onderzoek twee 
methoden om het reflecteren aan te leren 
uitgeprobeerd.  
 
Uiteindelijk hebben de betrokken leerkrachten 
en leerlingen een keuze gemaakt uit deze 
methoden. Deze werd enthousiast ontvangen 
door het team van de Van Harte School en zal 

gedurende de komende periode opgenomen 
worden in het lesprogram. 
 
Langs deze weg wil ik de betrokken leerlingen 
en leerkrachten bedanken voor hun input 
tijdens het onderzoek. 
Nieuwsgierig geworden naar het onderzoek en 
de gekozen methode? Open dan de bijlage. 
 
Juliëtte v.d. Putte 
 

7. Vormsel viering  

Na het Vormselkamp en een aantal 

bijeenkomsten in de kerk, zullen zondag 27 

mei Geertje en Aletta gevormd worden in de 

Katholieke kerk in Odijk. Wij wensen hen een 

mooie en feestelijke dag toe! 
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