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In deze nieuwsbrief: 

- Jaarvergadering 6 november 20.00 uur 

- Open Podium 

- Workshop groep 5 t/m 8 

- Studenten stellen zich voor 

- Sint en Kerst: hulpouders voor het 

versieren gevraagd 

- Stichting leergeld Houten 

- Stepstalling 

- Vragenlijsten Qfeedback over onze 

school 

- Leesbericht vanuit groep 5 

- Edukans schoenendozenactie 

- Theaterbezoek groep 7 en 8 

 

1. Jaarvergadering Oudervereniging 

Dinsdag 6 november om 20.00 uur vindt de 

jaarvergadering van de oudervereniging 

plaats. Wij nodigen u van harte uit om hierbij 

aanwezig te zijn. De vergadering zal 

plaatsvinden in lokaal van groep 8A (anders 

dan vermeld in de agenda). De stukken voor 

de vergadering heeft u afgelopen dinsdag via 

de Digiduif ontvangen. 

2. Open podium 

woensdagochtend 7 november is er Open 

Podium in de gymzaal. Elke groep zal een 

optreden verzorgen. U bent van harte 

uitgenodigd om te komen kijken. In verband 

met een reservering van de gymzaal doen we 

het open podium niet achter elkaar maar een 

deel aan het begin van de ochtend en een deel 

aan het eind van de ochtend. Kijk dus goed 

wanneer uw kind aan de beurt is! 

8.35-9.25 uur: Groep ½ A (E/K), groep 4, groep  

6, groep 8a en 8b 

11.30-12.20 uur: Groep ½ B(J), groep 3, groep 

5, groep 7. 

3. Workshops groepen 5 t/m 8 

Vanaf volgende week vrijdagmiddag gaan de 

workshops van start voor de kinderen van 

groep 5 t/m 8. Wij zijn blij met de 

aanmeldingen van ouders die ons hierbij 

ondersteunen, meer hulp is altijd welkom. In 

deze periode zal elke vrijdagmiddag in 

november een aanbod worden gepresenteerd 

aan kinderen waarbinnen ze kiezen naar eigen 

behoefte. Maandag kunnen de kinderen 

kiezen en worden ze ingedeeld. Volgende 

week meer over de eerste keer!   

4. De studenten van de Van Harte School 

stellen zich voor. 

Student voor groep 1/ 2 Juliëtte 

Ik ben Marinde van den Brink (16 jaar) en 

woon in Houten. Dit jaar ben ik begonnen met 

de opleiding onderwijsassistent en loop ik elke 

dinsdag stage in groep 1/2b. Ik heb deze 

opleiding gekozen, omdat ik met plezier 

kinderen help en ze iets wil leren. Mijn doel is 

hierna om naar de Pabo te gaan. In mijn vrije 

tijd sport ik graag of maak ik muziek.   

Student voor groep 3 Mariska en Monique 
 

Mijn naam is Esther Jacobs 
en het komende halfjaar ben 
ik de stagiaire in groep 3, bij 
juf Mariska. Hierna loop ik 
een half jaar stage in groep 6. 
Ik volg de deeltijd pabo 
opleiding aan de Marnix Academie. 's Avonds 
volg ik les, overdag werk ik op de 
administratie van een kinderopvang. Tot een 
maand geleden werkte ik nog in de IT. Iets 
heel anders! Ik heb de overstap gemaakt naar 
het onderwijs omdat ik hierbij meerdere 
passies kan combineren: de wereld 
ontdekken, kennis overdragen, een leven lang 



 

leren en kinderen helpen hun plekje te vinden. 
Ik kijk uit naar mijn jaar bij de Van Harte 
School!' 

 
Student voor groep 4 Karin en Monique 

Ik ben Milène Lie en ik ben 2e 

jaars pabostudent van de 

Marnix Academie. Dit jaar loop 

ik tot eind januari stage in groep 

4 bij juf Karin en daarna tot het 

eind van het schooljaar in groep 1/2 bij juf 

Juliëtte. Ik heb hiervoor de opleiding 

onderwijsassistent gedaan. Ik vond het zo leuk 

om les te geven en om kinderen te zien 

groeien en stralen, dat ik ervoor heb gekozen 

om door te studeren tot leerkracht. Daarnaast 

pas ik veel op en vind ik het leuk om te 

winkelen en af te spreken met vriendinnen. Ik 

heb erg zin om dit jaar veel te leren en plezier 

te hebben op de ‘Van Harte school’. 

Student voor groep 7 Ekke 
Ik ben Mieke van Vliet,  LIO stagiaire, ook wel 
Leraar In Opleiding genoemd aan de Marnix 
Academie te Utrecht. In dit laatste stagejaar 
draai ik mee met groep zeven bij juf Ekke. Ik 
sta elke maandag en dinsdag voor de groep. 
Op de woensdag ben ik wel aanwezig op 
school.  
Twee jaar geleden was ik ook stagiaire op deze 
school in de groep 8B van nu. en groep 7. De 
groep 6B is nu groep 8B.  
Wat ik belangrijk vind is dat de leerlingen 
eigenaar worden van hun eigen werk. Ook ben 
ik van mening dat de kinderen pas kunnen 
leren als zij zich veilig voelen in de klas. Ik vind 
het daarom belangrijk dat er een goede sfeer 

is in de groep, en dit wil ik ook nastreven.  

 
Student voor groep 8 Michelle en Karine 

Mijn naam is Hadassa Spoor 
en ik ben half september 
begonnen met mijn stage in 
groep 8a. Ik ben een 
eerstejaars pabostudent van 
de Marnix Academie en ik zal 
(bijna) iedere week op 
donderdag en vrijdag 

aanwezig zijn. Binnenkort ook een hele week! 
Dit zal ik altijd van te voren vertellen. Ik heb 
erg veel zin in deze stage en ik hoop er met de 
klas een leuke tijd van te maken.  

5. Sint en kerst: hulpouders gevraagd bij het 

versieren. 

Voor Sinterklaas zoeken we nog ouders die 

willen en kunnen helpen bij het versieren van 

de school. Dit jaar willen we ook opnieuw 

bekijken hoe we de school gaan versieren, dus 

heeft u ideeën? Dan kunt u zich aanmelden bij 

Janneke Baas jcmbaas@hotmail.com In de 

week van 19 november zal de school versierd 

worden. U kunt zich ook inschrijven op de 

formulieren bij de ingangen van de school. We 

zoeken nog veel meer handjes! 

Voor de Kerst zijn we op ook op zoek naar 

ouders die met ons mee willen denken over 

de versiering in de school en de activiteit voor 

ouders. Op donderdagavond 15 november 

willen we hier over brainstormen. Als u mee 

wilt denken/doen dan kunt u dit laten weten 

aan Sandra van de Kolk 

sandra@vandekolk.net of aan Wendy Velders 

wendy_velders@hotmail.com of u schrijft zich 

in via de formulieren bij de ingangen van 

school. 

6. Stichting Leergeld Houten 

Stichting Leergeld Houten is alweer druk bezig 

met de decemberactie. Het was vorig jaar een 

groot succes! Voor alle kinderen tot 18 jaar 

met een U-pas ligt er weer een cadeaubon van 

BOL van 20 euro klaar. Deze is aan te vragen 

tot 1 december. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief een artikeltje hierover. 

7. Step stalling 

Misschien heeft u het al gezien… maar sinds 

de herfstvakantie hebben we een blauw vlak 

erbij op het grote schoolplein. Dit vak is 

gekleurd tussen beide containerbergingen. 

Het is de bedoeling dat we vanaf heden de 

stepjes en spacescooters hier stallen! We 

vinden het heel fijn dat veel kinderen niet met 

de auto naar school komen, maar de stalling in 

de school is te gevaarlijk in verband met de 

vluchtwegen. Vandaar dat we deze naar 

buiten hebben verplaatst. In de klassen 

hebben we meegedeeld dat het de bedoeling 

is om hier de vervoersmiddelen te stallen. 
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8. Vragenlijsten Qfeedback over onze 

school! 

Maandag 5 november ontvangt u een mail 

vanuit Qfeedback met het verzoek tot het 

invullen van een vragenlijst over onze school. 

Wij willen u vragen om dit voor ons te doen! 

De vragen gaan over onze school en geven ons 

input voor verbetering!  

U heeft twee weken de mogelijkheid om de 

lijst in te vullen. Het invullen van de lijst zal 

circa 15 minuten in beslag nemen. Ook de 

kinderen van groep 6 t/m 8 zullen een 

dergelijke vragenlijst op school invullen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

9. Groep 5 leest als een KANJER! 

Ik lees 10 minuten … 

• In het donker met ’n zaklamp    

• … op de WC   

• … als ik eigenlijk naar bed moet. 

• En zo nog 7 andere momenten!  

Alle kinderen hebben in de herfstvakantie 

gelezen en meegedaan aan deze leesopdracht. 

Er waren zelfs kinderen die het wel twee keer 

hebben gedaan!  

Alle kinderen die het blad helemaal vol 

hadden mét handtekening van de ouders, 

kregen na de vakantie iets lekkers. Het werd 

een heerlijke smulpartij!  

 

 

10. Edukans: Actie Schoenmaatjes. 

Vandaag krijgen de kinderen de folder mee 

naar huis m.b.t. de schoenendozenactie van 

Edukans. U kunt de gevulde schoenendozen 

op 25 november inleveren tijdens het 

omgekeerd Sinterklaasfeest of in de aula van 

onze school tot uiterlijk 22 november.  

Het omgekeerd sinterklaasfeest vindt plaats 

op zondag 25 november van 12.15 uur-14.00 

uur in de parochiekerk aan de Loerikseweg. 

11. Herfst in groep 3 

De herfst is nu echt begonnen, ook in groep 3! 

We hebben paddenstoelen gekleurd, bladeren 

tevoorschijn getoverd met wasco en een 

herfstboom gestempeld van onze hand en 

vingertoppen. Op de foto is een aantal 

resultaten te bewonderen!  

 

12. Theaterbezoek groepen 7 en 8 

Geschreven door Teun, groep 8B.  

Afgelopen dinsdag gingen wij met de groepen 
7 en 8 naar theater aan de Slinger. Wij hadden 
daar een voorstelling. Het ging over een 
meisje dat was overleden aan een aanslag in 
Londen. De ouders hadden ruzie gekregen en 
waren gescheiden. Toen zijn Jaimy  
(Eén van de kinderen), Jasmijn (De andere zus 
van Jaimy) de vader naar Nederland verhuisd. 
De moeder was in Londen gebleven met Mike. 
De vader was erg racistisch vanwege de 
aanslag in Londen. Daarna beleven Jaimy, 
Jasmijn en hun vader nog veel avonturen. 
 

 

 



 

 


