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Nieuwe schooljaar
Het schooljaar 2020-2021 is begonnen. We zijn al weer bezig aan week 3. Er wordt weer veel geleerd, lekker gespeeld en
plezier gemaakt met elkaar. De nieuwe manier van halen en brengen was even wennen, maar nu weten we al niet meer beter.
Vergeet niet dat u de leerkracht van uw kind altijd kunt bellen of mailen als er iets is, hoe klein misschien ook. Beter een keer
teveel gebeld dan dat u rondloopt met zaken die met 1 telefoontje opgelost hadden kunnen worden. Bellen wel altijd graag
voor 8.15u of na 14u.
Het schooljaar is nog maar net begonnen en we staan al weer voor de nodige uitdagingen. Door de regels van het RIVM kan
het voorkomen dat leerkrachten niet kunnen of mogen werken. Helaas betekent dit dat we vaker dan wenselijk klassen naar
huis moeten sturen. Het kan zelfs zo zijn dat u ’s ochtends om 7.15u een MSI bericht krijgt waarin staat dat uw kind geen les
heeft die dag. Zorg er dus voor dat u MSI berichten kunt ontvangen!
We doen er alles aan om de continuïteit van ons onderwijs zo goed mogelijk te blijven waarborgen, maar we realiseren ons
ook dat het nog steeds crisis is en dat we moeten roeien met de riemen die we hebben.
Heeft u vragen / zorgen dan kunt u mij natuurlijk altijd mailen a.debruin@primovpr.nl
Ariana de Bruin

Kreeft 35, 3225 AC Hellevoetsluis 0181-319993 / Forel 18, 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141 / houthoeffe@primovpr.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
Herken je dit?
Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering
met grote impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest
worden? Kun je hulp gebruiken bij het opvoeden?
Wat houdt de hulp in?
Je krijgt ondersteuning van de Maatschappelijk Werker van school, die samen met
de intern begeleiders met je meedenkt, je/jullie adviseert of eventueel doorverwijst.
Wat kost het?
Hulp is gratis.
Wil je meer informatie?
De Maatschappelijk Werker die aan onze school verbonden is, is met ingang van schooljaar 2020-2021 Fenny
Pielage.
U kunt zelf, via de leerkracht of via de intern begeleider een gesprek aanvragen met de Maatschappelijk Werker.
Fenny is bereikbaar via e-mail f.pielage@kwadraad.nl of telefoonnummer 06-40 595 591.
Aanwezig op school op:
Donderdag 17/9 middag
Donderdag 24/9 ochtend
Donderdag 1/10 middag
Donderdag 8/10 ochtend

Boeksparen
En toen stopte het boeksparen.
Helaas is er in goed overleg met de boekspaarwerkgroep besloten om het boeksparen op de Houthoeffe te
stoppen. Er kon al een tijd niet meer gespaard worden voor korting op boeken en tegenwoordig, waarin het
gebruik van cash geld niet wenselijk is, wordt het voor de boekspaarouders steeds lastiger om alles te realiseren.
Via deze weg willen wij onze zeer betrokken boekspaarouders Annuschka en Kim heel erg bedanken voor hun
jarenlange inzet! Een heleboel kinderen hebben nog tegoed op hun kaarten staan en zij gaan regelen dat de
kinderen hun gespaarde centjes terug krijgen in de week van 21 september. U ontvangt hierover t.z.t. nog een
MSI bericht!
Ook de boekenmarkt in oktober zal niet op de normale manier plaatsvinden. Het valt niet te realiseren om deze
volgens de RIVM richtlijnen te organiseren. Onze vaste meneer van de boekenmarkt deelt binnenkort flyers uit, hij
wil graag een digitale boekenmarkt mogelijk maken voor de Houthoeffe. Aan het eind van het schooljaar staat er
nog een boekenmarkt gepland, wij hopen dat deze op de normale manier in school plaats kan vinden.
Uiteraard blijven we het thuis lezen stimuleren door onder andere onze samenwerking met de bieb!

Werkweek groepen 8
Terwijl deze nieuwbrief uit komt zijn de groepen 8 op werkweek. Maandag zijn ze, uitgezwaaid door de hele school,
op de fiets vertrokken naar Ellemeet. We hebben alvast wat foto’s ontvangen en die willen we natuurlijk graag met u
delen.

Studiedagen schooljaar 2020-2021
Maandag 2 november (de hele dag)
Vrijdagmiddag 18 december (vanaf 12.00 uur)
Maandag 1 februari (de hele dag)
De vrijdag na de avond4daagse (de hele dag)
Woensdag 7 juli (de hele dag)
Vrijdag 16 juli (de hele dag)

Schoolvakanties 2020 – 2021

Vakan%es

1e dag

Laatste dag

Herfstvakan%e

17 okt.

25 okt.

Kerstvakan%e

19 dec.

03 jan.

Krokusvakan%e

20 feb.

28 feb.

Paasvakan%e

02 apr.

05 apr.

Koningsdag

27 apr.

27 apr.

Meivakan%e

01 mei

12 mei

Hemelvaart

13 mei

16 mei

Pinkstervakan%e

24 mei

24 mei

Zomervakan%e

16 juli

29 aug.

Vakantierooster Onderwijsgroep EduMare *
*LET OP de data kunnen afwijkend zijn t.o.v.
de richtlijnen uitgegeven door het ministerie.
U moet met het plannen van de vakanties
rekening houden met de data hiernaast.
Alleen in zeer dringende omstandigheden
kan van deze vakanties worden afgeweken.
Worden de omstandigheden veroorzaakt
door uw werk, dan moet een
werkgeversverklaring bij uw verzoek worden
ingediend

