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In dit nummer 

• Juf Suzan in het zonnetje 

• Bezoek aan de kermis 

• Info-inloop-avond 

• Nieuws van de fotograaf 

• Volleybaltoernooi  

• Lekker samen lezen!  

Op de kalender 

• 27 september – Schoolfotograaf  

• 5 oktober – start kinderboekenweek 

• Week van 10 oktober – open 
werkplaats 

• 14 oktober – Cultuuravontuurdag 

 

Algemeen 
 

Juf Suzan in het zonnetje! 
 
Juf Suzan zat op 1 september 25 jaar in het 
onderwijs!  
En helemaal bijzonder…. Ze is ook al 25 jaar juf in 
Den Hout!  
Vrijdagmiddag hebben we haar met het team 
bedankt voor zo veel jaren mooie herinneringen 
maken met kinderen en het beste naar boven 
halen uit een ieder!  
 
Wil je juf Suzan persoonlijk bedanken? Dat vindt ze 
echt bijzonder leuk! (Maar ze weet niet dat we het 

van jullie vragen      )  
Schrijf je mooiste herinnering of een lief berichtje 
op een kaart voor deze geweldige juf en stop hem 
in onze brievenbus of bezorg hem bij het bureau 
van juf Suzan.  
 
We hopen nog heel veel meer mooie jaren met juf 
Suzan te mogen beleven op de Achthoek.  
 

Opening van de kermis 
 
Wat een fijne middag hebben we 
vrijdagmiddag gehad tijdens de 
opening van de kermis! Ontzettend 
leuk dat er zo veel belangstelling was 
en dat er zo veel opa’s en oma’s mee 
kwamen doen in de middag.  
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We zijn in de groepen gestart met het kijken van een film die 3 jaar geleden gemaakt is over 
herinneringen aan de Houtse Kermis. Verhalen en ervaringen delen, herinneringen ophalen en 
doorgeven aan de jeugd: dat is wat cultureel erfgoed is.  
 
Na de film hebben we een memory gespeeld: zoek 
de oude foto met nieuwe foto bij elkaar.  
Dit bracht grappige herkenningen en verwondering 
omhoog.  
Ook wethouder Arnoud Kastelijns kwam op bezoek 
op de Achthoek en speelde mee.  
Daarnaast heeft hij samen met de kinderen uit unit 
3 de kermis officieel geopend.  
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Geslaagde info-inloop-avond 
 
Wat fijn dat we deze week zo veel enthousiaste ouders mochten ontvangen op 
de informatie-inloop-avond!  
De nieuwe leerkrachten hebben nader kennis gemaakt met jullie als ouders. Ook 
was er in de verschillende units te kijken naar de materialen waar mee gewerkt 
wordt, was er werk van kinderen te zien en kreeg je echt een live ‘kijkje in de 
unit’.  
 
Mocht het zo zijn dat je deze avond helaas verhinderd was? Dan kun je je in de 
week van 10 oktober inschrijven voor een open werkplaats. Tijdens deze week kun je je (voor een blok op een 
dag) inschrijven om mee te komen doen in de unit. Je kunt dan echt een kijkje in de keuken nemen en sfeer 
proeven in de units.  
Wil je specifiek iets zien of ben je naar een onderdeel van de dag heel benieuwd? Kijk dan voor een dagplanning 
per unit in de schoolgids. Je kunt je zo gericht inschrijven op juist een taalblok, rekenblok of bijvoorbeeld het 
werken in een thema.  

 
Lekker samen lezen! 
 
De kinderboekenweek staat weer voor de deur. Een periode waarin we veel aandacht geven aan het samen lezen 
van boeken, boekpromotie en een periode waarin kinderen vaak samen met hun ouder(s) op bezoek gaan naar de 
bieb of een boekenwinkel. Fijn die aandacht voor het leukste wat er is: jezelf verliezen in een mooi boek, 
fantaseren, dromen en je inleven in een ander.  
 
En die aandacht voor het lekker samen lezen is ook nodig. Uit verschillende onderzoeken naar Taal en Lezen bij 
kinderen komen de volgende adviezen:  
 

- Om een kind naar volledig potentieel te laten ontwikkelen is het enorm belangrijk om vanaf baby af aan al 
veel voor te lezen. Voor hun tweede levensjaar bouwen de kinderen zo een enorme woordenschat op die 
hen helpt om de wereld, en later ook teksten en boeken, beter te begrijpen.  

- Kinderen leren bijzonder veel van hun ouders die uitleggen wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Een 
kind bouwt daardoor kennis en een brede woordenschat op.  

- Wat een kind van thuis meekrijgt, bepaalt voor een groot deel hoe goed een kind later kan lezen. Een 
goed voorbereid kind heeft dus al een springplank bij het leren lezen.  

- Wanneer kinderen eenmaal zelf kunnen lezen, kunnen ouders een rol spelen in het vergroten van hun 
leesplezier. Kinderen spiegelen namelijk wat hun ouders doen. Als ouders zelf veel lezen, willen kinderen 
dat ook. Ze ervaren dan meer plezier en hun leesniveau stijgt ook.  

- En dan het allerbelangrijkste: hoe fijn is het om samen de dag rustig af te sluiten in bed door samen een 
boek te lezen, je kind te laten lezen of zelf voor te lezen. Het verbindt, het versterkt, het verrijkt en het 
bevordert.   

 
In de mail van deze nieuwsbrief staat een link naar de activiteiten die Theek5 organiseert ter voorbereiding en 
tijdens de kinderboekenweek. We wensen jullie veel leesplezier samen!  
 

Volleybaltoernooi 
 
In de bijlage vinden jullie een flyer voor het scholen-volleybaltoernooi. De kinderen van unit 2 en 3 kunnen hier 
aan deelnemen: op eigen initiatief en inschrijving.  
Vorig jaar was het voetbaltoernooi een grandioos succes: dat smaakt naar meer!  
Je kunt meedoen als team van 6 of schrijf je alleen in en vorm ter plaatse een team.  
 
De dag begint met een clinic van een profspeelster en er wordt ook gezorgd voor wat lekkers.  
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Zondag 6 november – 10:00 tot 16:00 uur 
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