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AGENDA VERJAARDAGEN 
September 2022 

19 september        Studiedag – de kinderen zijn vrij 
20 september        Prinsjesdag – de kinderen zijn vrij 
21-23 september  Schoolkamp 
26-30 september  Week tegen pesten 
28 september        Tuinbouwles Mercurius 
29 september        Tuinbouwles Pluto 
4 oktober                Dag van Dyslexie op HOV 
5 oktober                Start Kinderboekenweek 
13 oktober              Start Dirigeerproject Mercurius  
                                 (op school) 
20 oktober             Dirigeerproject Mercurius (op school) 
22-30 oktober       Herfstvakantie 
 

 
 

 
23 september  Gijs 
29 september  Bou 
3 oktober          Elva 
3 oktober          Wiebke 
12 oktober        Lilly 
 

     
  

Boek van de maand 
Het boek van deze maand is van 
Kiki. Kiki is het boek ‘Mees Kees op 
de planken’ van Mirjam Oldenhave 
aan het lezen. Kiki heeft eerder een 
boek over Mees Kees gelezen, 
‘Mees Kees in de gloria”. Dat vond 
ze een erg leuk boek. Kiki is net begonnen in dit boek. Het gaat over 
een meisje in de klas van Mees Kees, dat het spannend vindt om een 
boekbespreking te houden en over een meisje dat net een nieuw 
broertje heeft gekregen. Als ze beschuit met muisjes trakteert, vallen 
alle muisjes op de grond. Tijdens de rekenles gaan de kinderen de 
muisjes tellen. Tom komt wel tot 16.000 muisjes. Waarom het boek 
“Mees Kees op de planken” heet, weet Kiki nog niet, omdat ze nog 
niet zover is.  

Kiki: “Het boek is heel grappig en echt een aanrader om te lezen! 
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Kamp 
Woensdag 21 september t/m vrijdag 23 september 2022 gaan alle kinderen van Het Open Venster op 
kamp. Ook dit jaar gaan wij weer naar vakantie- recreatiepark Klaverweide in Ellemeet. Heel veel ouders 
hebben aangeboden om te helpen met rijden en koken, heel veel dank hiervoor. De paklijst voor kamp 
is verstuurd op vrijdag 9 september. Mist u toch nog informatie, laat het ons dan even weten, dan 
nemen we contact op. 
Het gaat vast een heel gezellig kamp worden. We hebben er veel zin in! 
 

Informatieavond 
Op donderdag 8 september was de informatieavond van HOV. Na een algemeen deel beneden in de 
gymzaal, zijn de ouders met de juf van hun kind meegegaan naar het klaslokaal en zijn daar nog allerlei 
dingen besproken. Hopelijk was het een informatieve avond waar u veel aan hebt gehad. 
 
De volgende onderwerpen zijn onder andere aan bod gekomen: 
 
Executieve functies De studiedag op maandag 19 september staat voor de leerkrachten Van Het Open 
Venster in het teken van executieve functies. Het team krijgt een training in de methode WIEF (wijzer in 
executieve functies) om de executieve functies van de kinderen te trainen. 
Later in het schooljaar zullen we een informatieavond organiseren die in het teken staat van deze 
methode, zodat u als ouder ook hiermee bekend raakt. 
 
Week van dyslexie Van 1-8 oktober is de Week van Dyslexie. Wij willen invulling geven aan deze week 
door op dinsdag 4 oktober (groot)ouders, die zelf dyslexie hebben, uit te nodigen om iets te vertellen 
over hoe zij met hun dyslexie zijn omgegaan, waar ze juist sterk in zijn, welke positieve dingen hun 
dyslexie heeft gebracht. 
Hierbij doen we dan ook een oproep voor (groot)ouders of broers en zussen die zelf dyslexie hebben om 
hier op 4 oktober iets over te vertellen. 
 
Vader-moederdag We blijven natuurlijk knutselen met de kinderen, maar dat zullen we niet meer doen 
in het kader van vader- en of moederdag. Dit hebben we besloten omdat er in de huidige tijd zoveel 
andere gezinsvormen zijn waarin de kinderen opgroeien. 
  
Te laat of ziek? Graag melden via de schooltelefoon: 070-3350959 
 
Kinderkoor De internationale school op de Van Heutszstraat start met een kinderkoor vanaf 3 oktober. 
Het koor zal iedere maandagmiddag van 15-16 uur repeteren op school. Als uw kind hieraan zou willen 
meedoen, kunt u dat doorgeven aan de leerkracht. 
 
Op tijd komen Er komen regelmatig kinderen te laat op school. Hierdoor missen ze niet alleen een deel 
van de instructie, maar verstoren ze ook de les. Graag ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school komt. 
 
Gymkleding Let op: geen gymkleding mee (broek/shirt en schoenen) betekent niet gymmen. Dit is voor 
de eigen veiligheid van uw kind. 
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Visie HSV Tijdens de informatieavond hebben we de 4 kernwaarden van de HSV besproken. Deze 
waarden zijn Respect, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Aspecten die we allen erg 
belangrijk vinden. We hebben ouders gevraagd om hier feedback op te geven door middel van tips en 
tops. Zo kregen de ouders de mogelijkheid om aan te geven wat ze als positief ervaren op Het Open 
Venster met betrekking tot deze waarden en wat ze missen of minder goed vinden gaan. Als u nog 
aanvullingen hebt, horen we dat graag. Wij gaan hiermee aan de slag en zullen er op een later moment 
op terug komen. 
 
Oproepen 
We zijn op zoek naar: 

• Ouders die willen meehelpen met het (her)inrichten van de bibliotheek. Graag aanmelden bij de 
leerkracht of Anouk. 

• Ouders die willen deelnemen aan de activiteitencommissie van de school en helpen bij het 
organiseren van feesten zoals Sinterklaas en het Zomerfeest. Aanmelden bij de leerkracht of 
Anouk. 

• (Groot)ouders die zelf dyslexie hebben om hier op 4 oktober iets over te vertellen op school 
tijdens de dag van Dyslexie. Aanmelden bij de leerkracht of Anouk. 

 

Techniek in de klassen 
Sinds twee weken zijn de kinderen 
druk bezig met de technieklessen. 
De eerste opdracht is het maken 
van een knikkerbaan. In de eerste 
les hebben wij het gehad over 
constructies en hoe pas je deze toe. 
Vervolgens hebben zij een ontwerp 
gemaakt en bedacht welke 
materialen ze nodig hebben bij de 
verschillende onderdelen. Het doel 
van de les is dat zij moeten 
nadenken over de constructie, of de 
knikker goed rolt en wat ze dan 
(eventueel) moeten veranderen. Zij 
leren ook dat niet alle materialen 
geschikt zijn om mee te bouwen. Door te testen en aanpassingen te doen, komen zij uiteindelijk tot een 
goed werkende knikkerbaan. Tijdens de lessen zien wij ook een enorme creativiteit en 

doorzettingsvermogen bij de kinderen! Leuk om 
hen ook op deze manier te zien samenwerken. Op 
naar meer berichten over techniek!  
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 Schooltuin 
Op woensdag 7 september is Jupiter naar de schooltuin geweest. In de schooltuin hebben de kinderen 
samen, onder begeleiding van onze vaste leerkracht vanuit milieu onderwijs, een heerlijke pastasaus 
gemaakt met vers geoogste, zelf verbouwde, groenten uit de schooltuin. De kinderen mochten hun 
eigen groenten oogsten en snijden voor de pastasaus en deze daarna ook heerlijk opeten! Ook is er 
lekker in de tuin gespeeld. 
 

                      



 
 HET OPEN VENSTER • INFO  

 
 

5 
 
 

   

    
 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster 


