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Donderdag 14 februari 2019
Nieuws over Openbaar Kindcentrum ’t Hout
We komen steeds dichter bij onze droom van een Openbaar Kind Centrum. Graag brengen wij u op de hoogte
van de actuele ontwikkelingen. Achter de schermen is ondertussen hard doorgewerkt. In augustus 2019 wordt
het gebouw aan de Mahoniehoutstraat 9 (Jorisschool)) overgedragen aan onze school. We kunnen daar vanaf
augustus aan de slag met de verbouwing. De kinderen van de katholieke Jorisschool gaan dan naar een andere locatie die in het voorjaar bekend wordt gemaakt.
We hebben naar aanleiding van ouderavonden en gesprekken met ouders, team en kinderen samen met Villa
Vrolijk een recept gemaakt voor het Kindcentrum. Als u interesse heeft in het recept kunt u het opvragen door
een mailtje te sturen naar obshout@obsh.nl.
Vanuit dit recept hebben we door ICS een plan van eisen laten maken, dat inmiddels voorgelegd is aan de
wethouder. Daarna is het gebouw van Mahoniehoutstraat 9 door de gemeente geschouwd. Het is gebleken
dat we meer geld nodig hebben. Enerzijds om alles te realiseren wat we willen voor de kinderen en anderzijds
is de belangstelling voor school overweldigend. Het succes van onze partner kinderdagverblijf Villa Vrolijk
speelt hierbij ook een rol. Er staan ook daar kinderen op de wachtlijst. Hierdoor komt het aantal leerlingen boven de vooraf gestelde prognoses uit. Het proces heeft om die reden wat vertraging opgelopen. Dat nemen we
graag op de koop toe omdat we samen ervoor gekozen hebben voor het beste te gaan.
Prachtig om alle energie te zien. We zijn heel enthousiast! We hebben intern veel gesproken met elkaar over
een kindcentrum en zijn onlangs ook op bezoek geweest bij een succesvol kindcentrum. We hebben daar
mooie ideeën opgedaan. Anke v.d. Heijde, teamleider van de onderbouw, is als projectleider betrokken bij het
proces naar het Kindcentrum. In de samenwerking met gemeente, bestuur en Villa Vrolijk worden er op dit
moment juridische constructies onderzocht om de fijne samenwerking ook juridisch vast te leggen.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn brengen we u direct op de hoogte.

Welkom
Sinds deze week zit Luca Thoonen bij ons op school in groep 1/2A. Wij wensen Luca een heel fijne tijd op
OBS ’t Hout!

Weekviering (groep D)
Volgende week dinsdag wordt de weekviering gehouden voor de groepen: 1/2D, 3B, 4C, 5C, 6B en 8B. De
weekviering begint om 14:15 uur.

Schoolfruit
Volgende week krijgen de kinderen peer, druiven en cantaloupe meloen.

Jarig: van harte gefeliciteerd!
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Ouderraad OBS ‘t Hout
Al verschillende leden van de Ouderraad zijn ons voorgegaan en hebben zich voorgesteld en verteld over de
verschillende taken van de ouderraad. Deze keer zijn wij aan de beurt en gaat het over de veiligheidsronde
binnen OBS t Hout.
Wij zijn Phillip Mes en meneer René. Namens de OR lopen wij iedere maand onze veiligheidsronde. Dit houdt
in dat we alle klassen en gangen controleren op zaken die de veiligheid van kinderen en leerkrachten kunnen
beïnvloeden. We kijken o.a. of de computers uitgeschakeld zijn, ramen gesloten en geen gevaarlijke attributen
aanwezig zijn in de klas. We lopen deze ronden éénmaal per maand. We noteren onze bevindingen en die
worden dan weer teruggekoppeld naar de leerkrachten. De ronde duurt ongeveer anderhalf uur. Ook fijn om
zo betrokken te zijn bij de school.
Namens de OR,
Phillip Mes en meneer René.

Met de groepen 7 naar het Rijksmuseum in Amsterdam
Op donderdag 7 februari zijn we samen met alle kinderen van groep 7 naar Amsterdam geweest voor een
bezoek aan het Rijksmuseum. Met de bus en ook een deel met de trein!
Dit was aansluitend op ons grote thema: De Gouden Eeuw. De kinderen hebben zelf onderzoek gedaan en
tijdens het lopen door de grachtengordel kregen ze van de leerkrachten nog veel extra informatie.
“Wij gingen met de groepen 7 met de bus naar het Rijksmuseum. Als eerste gingen we in groepjes gewoon in
Amsterdam lopen door de straten met grachtenpanden en bij elkaar op een belangrijk punt gingen de leerkrachten iets vertellen. En dan gingen we weer de route lopen. Toen we klaar waren met lopen gingen we
naar het Rijksmuseum. Bij het Rijksmuseum was er ook een skatebaan en een speeltuin en daar gingen we
boterhammen eten. Toen we klaar waren met boterhammen eten, gingen wij in dezelfde groepjes als het lopen naar het Rijksmuseum. We kregen een rondleiding in het Rijksmuseum. We zagen de: Nachtwacht en
andere beroemde schilderijen en wapens. Toen we klaar waren gingen we met de bus naar school. Ook gingen een paar kinderen met de trein samen met Juf Kim en haar moeder.”
Fleur, groep 7A.
“Op donderdag 7 februari zijn we met de groepen 7 naar het Rijksmuseum geweest. Op de heenweg gingen
er een paar kinderen met de trein samen met Juf Kim, want er was niet genoeg ruimte in de bus. Toen we
aankwamen liepen we in een groepje met een begeleider door Amsterdam richting het Rijksmuseum. In de hal
van het Rijksmuseum hingen wij onze jassen op en toen gingen we met de rondleidster door het Rijksmuseum
lopen. We liepen langs belangrijke dingen uit de Gouden eeuw. We zijn ook naar de Nachtwacht geweest, dat
was erg leuk!”
Cas, groep 7A.

