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Houtens eerste Iftar 
Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde Houtens voor het eerst 
een Iftar (de maaltijd na zonsondergang tijdens de Ramadan). 
Met hulp van leerlingen en ouders was alles van top tot teen 
geregeld. Een heerlijk menu, een geweldige presentatie over de 
Ramadan en boven alles een mooie avond waarbij iedereen 
gezellig heeft genoten van het samen zijn.  
 
 
 
 

 
‘Ik vond het een hele gezellige en interessante avond. Voor iemand die 
geen moslim is heb ik veel geleerd over de Ramadan. Ik vind het super leuk 
dat de school het organiseerde en dat iedereen welkom was.’ 
Demi Koren uit klas 3C 
 
 
 

‘Ikram kwam thuis en vertelde enthousiast over de plannen van 
school om een Iftar te houden. Ik was eerlijk gezegd (positief) 
verbaasd. Ik ben blij dat Houtens de Iftar heeft georganiseerd. 
Zo leren wij allemaal van elkaar. Samen lekker eten is altijd een 
goede manier om mensen bij elkaar te brengen. Ik vond het 
prachtig om te zien hoe betrokken de leerlingen en leerkrachten 
waren bij de voorbereidingen van de Iftar. Drie leerkrachten 
deden zelfs mee met het vasten. Respect! Nadat ik de foto’s had 
gedeeld op mijn Whatsapp, kreeg ik veel positieve reacties van 
familie en vrienden. Ik kijk terug op gezellige en vooral lekkere 
avond.‘ 
Houria Sakkour, moeder van Ikram El Maryaoui uit klas 3G 
 
 
 
‘Ik heb vol bewondering gekeken naar wat er allemaal 
gebeurde. Ik vond het heel bijzonder! Ben ook heel dankbaar 
voor de uitleg van Ikram, die dat ook bijzonder goed deed. 
De sfeer was ontspannen en gezellig. Echt  tof dat we dit op 
Houtens hebben mogen organiseren! ‘ 
Bart Laureij, docent Nederlands 
 
 
 

  



 
Uitwisseling België  
Wat was het een plezante reis! Op woensdag 8 mei vertrokken we met 28 leerlingen richting België. 

Het betrof een uitwisseling met een school uit Diest. KSD is een grotere school dan Houtens en heeft 

ongeveer 1.700 leerlingen.  

Na dik twee uur in onze FC Utrecht bus kwamen we aan op de bestemming maar niet voordat we 

onderweg gebeld waren door de Belgische collega’s. Er was een bommelding gedaan en dus moesten 

alle +/- 22.000 leerlingen uit de omgeving naar huis. Onze Nederlandse leerlingen deden de 

Nederlandse reputatie eer aan en bleven nuchter. Eenmaal aangekomen in het regenachtige Diest 

ging iedereen, anders dan gepland, direct met de gastgezinnen mee naar huis.  

De volgende ochtend ontmoetten we elkaar weer voor het station van Diest om de trein te pakken 

richting Leuven. De eerste verhalen over grote villa’s, bowlingavonden, paardenavonturen en grote 

honden werden uitgewisseld en gelukkig scheen inmiddels de zon. In Leuven ging iedere groep aan 

de hand van opdrachten en routebeschrijving op een GPS kennismaken met de historische stad 

Leuven. Gelukkig waren er ook winkels. Door sommigen werd daar goed gebruik van gemaakt. Een 

aantal uur en wat vrije tijd later stapten we terug in de trein naar Diest om ons op te frissen bij de 

gastgezinnen. Op het avondprogramma stond een spetterende bonte avond die we begonnen met 

echte Vlaamse frieten, kaaskroketten en curryworsten en eindigen met een zinderende Popquiz.  

Op de laatste ochtend voor vertrek heeft iedereen met zijn/haar buddy een aantal lessen 

bijgewoond. Conclusie: wat is Houtens toch een geweldige school! Na de lessen in de ochtend en de 

rondleiding in de donkere citadel van Diest, is het tijd om de FC Utrecht bus richting huis te pakken. 

De laatste knuffels, misschien zelfs een traan, veel zwaaiende handen en dan het einde van onze 

fantastische uitwisseling met onze Zuiderburen. In oktober komen de Belgische leerlingen en 

docenten naar Nederland. We en der hoeste in (we hebben er zin in). 

 

Voetbaltoernooi leerjaar 1 & 2  
Voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2 is er de mogelijkheid om mee te doen 
met een voetbaltoernooi!!! 
Wanneer: donderdag 6 juni 2019 van 14.45 uur tot 16.00 uur in de Dome 
Leerlingen geven hun team van 5 of 6 personen op bij hun eigen BO-docent 
De inschrijving sluit op woensdag 29 mei 2019 
Er kunnen maximaal 8 teams meedoen dus vol=vol 

Werkweek 

De voorbereidingen van de werkweek zijn in volle gang! Op 3 juni 2019 vertrekken de bussen in alle 

vroegte naar Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Iedere reis heeft eigen accenten met taal, 

cultuur, geschiedenis en sport- en outdooractiviteiten. Je redden in het buitenland, een week van 

huis zijn met een groep en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar zijn belangrijke leeraspecten in 

een werkweek. Daarnaast is het vooral heel erg gezellig! We wensen begeleidingsteams en leerlingen 

een prachtige week toe en zien uit naar de foto’s en verhalen. Een aantal leerlingen zullen om wat 

voor een reden dan ook niet mee gaan naar het Buitenland, voor deze leerlingen hebben wij een 

Holland Tour geregeld. 

 

Dyslexiebegeleiding 

Onze dyslexiespecialiste, Roeliene van Steinvoorn, is in ieder geval tot aan de zomervakantie afwezig. 

Mocht uw zoon of dochter nog behoefte hebben aan extra begeleiding op het gebied van taal en 

lezen, kunt u dat kenbaar maken aan de teamcoördinator. Er wordt dan voor vervanging gezorgd.  

 

  



 
Volgend schooljaar 

De leerlingen zijn nog volop bezig met lessen en zich aan het voorbereiden op de laatste toetsen, we 

zijn als team ook al langer aan het vooruitkijken naar volgend jaar. We hebben diverse vacatures en 

de eerste gesprekken vinden deze week plaats. Ook zijn we bezig met het plannen van het aantal 

klassen en de koppeling van klassen aan mentoren en docenten. Het kan zijn dat in de overgang naar 

een volgend jaar de klassen gemixt worden om te zorgen voor een evenwichtige samenstelling 

Door een strakke roosterplanning, ondersteuningsbehoeften van leerlingen en keuzevakken is het in 

de regel niet mogelijk om rekening te houden met wensen van leerlingen als het gaat om 

klassenindeling. Op 19 juni staan onze nieuwe brugklasleerlingen op de stoep om voor het eerst 

kennis te maken met hun klas en de nieuwe mentor.  

 

Bericht van de GGD: Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 

Gaat u dit jaar met uw kind(eren) op vakantie naar het buitenland? Zorg dat 

u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Voor 

landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor 

Kaapverdië en landen ver weg zoals Indonesië, adviseert de GGD vaccinaties 

tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).  

Jongeren kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na 

terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en 

handdoekjes op school verspreiden. 

Hierdoor worden meer jongeren ziek en vervelender nog: zij nemen het op 

hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en 

broertjes/zusjes. 

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel 

gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en 

andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD 

Reisvaccinaties   

 

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden per land. U kunt eenvoudig 

online een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl/reizen). Download de app 

GGDreistmee. 

 

 

  

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
http://www.ggdru.nl/reizen


 
Agenda 

 

 

 

De jaaragenda is ook te vinden op onze website. 
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