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Houtens geeft vrijheid door 

De komende jaren doet het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei een appel op iedereen 

om zich in te zetten voor de waarde van 

vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en 

2020 onder de slogan Geef vrijheid door. 

Tijdens de dodenherdenking –in de 

meivakantie- waren we twee minuten stil. 

Houtens doet mee, ook op school. Tijdens 

het poëzieproject in klas 2BK, dat al een 

aantal jaar in het thema van de vrijheid 

staat, ging klas 2B op bezoek bij het 

oorlogsmonument in ’t Goy. Ook kwam Bert van der Weijden, zelf nauw 

betrokken bij de oprichting van het monument, in de klas vertellen over 

de oorlog. Hij liet foto’s zien en is met de klas meegefietst. Het was een 

indrukwekkend bezoek. 

 

 

 

In augustus wordt er gefladderd! 

21, 22 en 23 augustus kan iedereen weer fladderen! Fladderen is al 43 jaar het 

leukste kindervakantiefestijn van Houten. In de laatste week van de 

zomervakantie kunnen kinderen tussen 4 en 14 jaar heel veel lol maken. Ieder 

jaar genieten ruim 13.000 kinderen van te gekke activiteiten. Alle leerlingen in 

leerjaar 1 en 2 kunnen mee op kamp in Veenendaal met de 12+ groep. De kosten 

per kind bedragen € 12,-. Het is nodig om vooraf in te schrijven. Dit kan dit jaar digitaal. De digitale 

inschrijving is van 11 juni t/m 17 juni. Meer informatie is te vinden op www.fladderen.nl 

 

 

Aan alle ouders van leerlingen die dit schooljaar examen hebben gedaan 

De uitslagen van de examens zijn binnen. De meeste leerlingen zijn 

geslaagd en een aantal is bezig met de voorbereiding van de herexamens. 

Een goed moment om terug te kijken op vier jaar Houtens. Wij willen 

graag van u weten hoe u deze vier jaar heeft ervaren. Is uw kind de 

afgelopen tijd, voor en tijdens de examens, goed begeleid door de 

mentoren en docenten van Houtens?  

 

Vandaar dat u per mail een enquête heeft ontvangen. We hopen dat u de 

tijd wilt nemen om deze in te vullen. Op basis van de resultaten van de enquête kunnen we bepalen 

waar wij onszelf kunnen verbeteren. In de mail staat een link naar de enquête, die 2 weken geldig is 

(tot 30 juni). De antwoorden worden anoniem verwerkt.  

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar gertendewit@mijnhoutens.nl. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

  

http://www.fladderen.nl/
mailto:gertendewit@mijnhoutens.nl
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Terugblik werkweek leerjaar 3 

De derdejaars leerlingen zijn een week naar het buitenland gegaan. Een werkweek is meer dan lekker 

een kamp! Tijdens een werkweek oefen je eindeloos vaardigheden die je op school niet goed kunt 

oefenen. Het communiceren in een andere taal (en ook vooral met handen en voeten), jezelf 

overwinnen bij spannende en uitdagende activiteiten, zorgen voor elkaar, de sfeer goed houden ook 

na enkele dagen weinig slaap, iets meekrijgen van de cultuur, de geschiedenis en de gewoontes van 

een ander land.  Alle groepen zijn veilig, gezond en vol mooie verhalen thuisgekomen! 

De foto’s staan op Instagram.  

Voor de meeste ouders was het ook een oefening, in vertrouwen en loslaten! Wij willen alle ouders 

bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Alle teams op de werkweken waren zich zeer bewust 

van de verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen in het buitenland. Alle organiserende teams 

hebben topwerk geleverd en gezorgd voor een week vol mooie herinneringen. De eerste 

reserveringen voor volgend schooljaar worden alvast gedaan! 

 

 

Londen 2018 
 

Sinds oktober 2017 zijn wij bezig geweest met het 
organiseren van de werkweek. We willen alles zo 
vlekkeloos mogelijk laten verlopen zodat de 
leerlingen optimaal kunnen genieten van het 
internationaliseringsproject. Wanneer het dan zo ver 
is, is het als docent echt de kers op de taart om onze 
leerlingen te zien genieten tijdens de werkweek. Als 
docent Engels maakt het mij extra trots om de 
leerlingen in zelfvertrouwen te zien groeien bij ieder 
gesprek dat gevoerd wordt met de Britten. Verder 
leren de leerlingen jaargenoten kennen, nieuwe 
vriendschappen worden gesloten en zo’n geweldige 
stad als Londen voelt al snel als thuis. Het was een 
leuke, leerzame en zeer gezellige week! 
 
Bao-Nhi Vu, docent Engels en organisator werkweek 
Londen 

 
Ik ben in Londen geweest met de werkweek. Het was een erg leuke 
ervaring om niet te vergeten. Ik was blij met het programma. Elke dag 
hadden we een leuke drukke planning. We hebben onder andere de 
bekende highlights gezien zoals de Londen Eye. Hier zijn wij de laatste dag 
ook in geweest. Er was een keuzeprogramma waar je kon kiezen tussen 
het bezoeken van het voetbalstadion, de hoogste en langste glijbaan van 
de wereld en shoppen. Ik koos voor shoppen. Eten mochten wij elke dag 
zelf bepalen. Iedere dag kregen wij zakgeld voor onze lunch en diner. We 
sliepen in een hostel dichtbij een metrostation en een drukke 
winkelstraat. Elke ochtend kregen wij een dagpas om te reizen met de 
metro. Je had je eigen groepje met een docent waarmee je reist bij de 
metro. 
 
Ik zou het nog steeds over willen doen als dat kon! Ik ga heel gauw weer 
terug… 
 
Groetjes, 
Farah Azmaa uit klas 3A 
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Vorige week ging een groep leerlingen van leerjaar 3 naar Londen. Mijn dochter Isabelle was één van 
die leerlingen en wat had ze zin in deze trip!! Het reisje naar Londen heeft volgens mij meer dan 
voldaan aan de verwachtingen.  Iedere dag kreeg ik van haar wel een gekke foto en een enthousiast 
appje. Daarnaast hadden wij als ouders ook een (éénzijdige) appgroep met de meereizende 
docenten. Heerlijk om een aantal keer per dag te lezen wat ze allemaal uitspookten in Londen, zo zijn 
ze onder andere naar The Lion King, de Londen Eye, Natural History Museum en natuurlijk 
Buckingham Palace geweest. 
Bij de dagelijkse updates kregen wij ook steeds een stel foto's meegestuurd. Heerlijk om die blije 
enthousiaste koppies te zien. Het was een weekje flink veel lopen, heel veel zien, 'gezond' eten (Mac 

en pizza 😉) en natuurlijk SHOPPEN!! De lokale Primark is leeggekocht door de Houtense dames 
volgens mij hahaha. 

Helaas voor de leerlingen zat het tripje er vrijdag weer op, rond de klok van 
19.15uur kwam de bus weer aan bij school en strompelden de vermoeide 
kids de bus uit. Thuis kwam er een stortvloed aan enthousiaste verhalen 
en foto's over ons heen, geweldig!! Helaas voor dochterlief hadden de 
docenten ook nog wat (maffe) foto's welke op Facebook (Houtens 
Internationaal) verschenen en daar heb ik heerlijk om moeten lachen. 
 
Lieve Bao-Nhi, Lesley, Loubna en Sebastiaan, onwijs bedankt voor de te 
gekke werkweek die jullie georganiseerd hebben! 
 
Linda Suurbach-Lammers, moeder van Isabelle Bronk uit klas 3E 
 

 
 
 
Berlijn 2018 
Wat een heerlijke week hebben we gehad!!! Met onwijs lieve leerlingen en vier top-collega’s startte 
de week op maandagochtend rond 7.15 uur. Na een relaxte busreis kwamen we aan bij het hostel. 
Immens groot, verdeeld over 4 verdiepingen, vond iedereen een plekje om te slapen. ’s Avonds 
hebben we in het hostel gegeten. Gelukkig hadden we daar voor maar één avond eten geboekt want 
het was niet echt lekker (netjes uitgedrukt ). De Burger King was vlakbij dus dat maakte voor een 
aantal weer een hoop goed. 
 
Dinsdag begon de het echte bezoek aan de stad. Met een 
drie uur durende fietstocht heeft iedereen een goed beeld 
gekregen van de bezienswaardigheden van de stad. Niet 
iedereen heeft hetzelfde gezien dus er was nog het één en 
ander uit te wisselen daarna. 
Na een lunch en fotoshoot in het Mauerpark zijn we 
richting de Kurfürstendam vertrokken. Met een prachtig 
plein, de Gedächtniskirche en alle winkels die bezocht 
werden was de eerste dag alweer snel voorbij. In het hostel 
hebben de kids genoten van hun vrije tijd die werd 
doorgebracht met kletsen, 30 seconds en pokeren moesten 
ze veeeeeel te vroeg naar bed.   
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Woensdag was vooral 
Sachsenhausen zeer 
indrukwekkend. Het idee dat je 
loopt op een plek waar mensen als 
beesten werden uitgelaten om 
vermoord te worden, maakt dat je 
hier echt stil wordt. De één had 
hier meer mee dan de ander maar 
het was voor iedereen een 
bijzondere ervaring. 

’s Middag zijn we naar Potsdam geweest. Een buitenwijk van Berlijn met een 
Hollands tintje. Toen we de Amsterdamse trapgevels bewonderd hadden, was er 
weer tijd om te shoppen of te chillen in het park. ’s Avonds weer relaxen in het 
hostel en een aantal zochten contact met een andere Nederlandse groep, heel 
gezellig.  
 
Oostenrijk 2018 

Maandag 4 juni zijn wij om 6.00 uur in de ochtend aan de lange reis naar Oostenrijk begonnen met 

42 enthousiaste leerlingen en vier even zo enthousiaste begeleiders. We hadden een mooie week 

met pittige activiteiten in het verschiet en de heenreis kon voor ons niet snel genoeg gaan. 

Na 14 uur bereikten we het dorpje Kals am Grossglogner in ons hotel Haus Sportland. De kamers en 

openbare ruimtes werden bekeken en even later sloten we de eerste dag gezellig af. Dinsdag zouden 

de eerste activiteiten gaan beginnen. 

De groep werd in drie activiteitengroepen verdeeld en iedere activiteitengroep kreeg dinsdag en 

woensdag twee activiteiten voor hun kiezen. Op het programma stond: raften, mountainbiken, 

klettersteigen en canyoningen. 

Met het raften gingen we met twee rubberboten de rivier af. Door de vele regen en sneeuw van de 

laatste tijd, was de rivier heftiger dan vorig jaar, maar dat kon de pret niet drukken. Van onze 

instructeurs moesten we allerlei trucjes uithalen, zoals achteruit of zijwaarts varen, met zijn allen op 

de rand van de boot gaan staan en een stukje mee zwemmen achter de boot aan. 

Na wat oefeningen op de mountainbikes konden we aan de klim beginnen, die wel erg stijl omhoog 

ging. Dat is even wat anders dan de heuvels in Nederland. Maar daarna kon de pret beginnen, de 

afdaling. Via een mooi parcours door de bossen, langs plekken met een prachtig uitzicht op de 

bergen en het dal, reden we weer terug naar ons hotel. 

Bij het klettersteigen, een parcours klimmen aan een staalkabel langs de rotswanden, hebben we 

echt een paar helden ontdekt in onze groep. Met knikkende knieën zijn zij begonnen aan deze 

spannende klim en heeft iedereen uiteindelijk de klim volbracht. Wat zijn wij trots op deze toppers. 

Een nieuw onderdeel was het canyoningen. Door de kloof hebben wij geklommen langs de 

rotswanden, hebben wij sterk stromend water getrotseerd, zijn we over natuurlijke glijbanen 

gegleden en uiteindelijk hebben wij een sprong in het diepe gemaakt vanaf een hoog punt. Spannend 

en spectaculair. 

Op de laatste dag in Oostenrijk stond de lange hike op de planning onder leiding van drie 

parkrangers. Zij vertelden interessante wetenswaardigheden over de omgeving en de plaatselijke 

dieren. Deze stevige wandeling begon zo makkelijk, maar ging uiteindelijk over op een steile 

beklimming. We hadden een mooi uitzicht op de besneeuwde bergen, de gletsjers en heel in de verte 
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nog wat berggeiten. Het hoogtepunt was toch wel het sneeuwveld waar we in een 

sneeuwballengevecht verzeild zijn geraakt. Een aangename verkoeling. 

De week stond in het teken van veel plezier hebben, grenzen verleggen als je dat wilde en genieten 

van de mooie natuur. Niets moet, alles mag. Prachtig om te zien, dat sommige leerlingen en 

begeleiders, ondanks dat ze het heel spannend vonden, toch onderdelen hebben geprobeerd. De 

vreugde van deze waaghalzen en het respect van de anderen werd er een stuk groter door na afloop. 

De week vloog voorbij. Voordat we er erg in hadden, waren we na onze nachtreis weer terug in 

Houten en zagen we de blije blikken van de ouders. Kortom een geslaagde week in Oostenrijk. 

Hopelijk een week, waaraan de leerlingen nog lang en met veel plezier aan zullen terug denken. 

Wij kijken met veel plezier terug op deze week met onze leerlingen. 

Normandië 2018 

Maandagochtend 4 juni om 06:00 uur stipt vertrokken we richting Frankrijk. We begonnen met 

heerlijk weer in Houten maar hoe zuidelijker we kwamen, hoe grijzer het werd. In Rouen hebben we 

een stop gemaakt en de leerlingen keken hun ogen uit in het historische centrum van de stad. Een 

paar uur later keken nog veel meer leerlingen hun ogen uit: boodschappen doen in de E.Leqlerc… 

wat een spullen…  

Dinsdag 5 juni stond in het teken van de Tweede Wereld Oorlog. Het weer werkte niet mee, in de 

miezer liepen we met elkaar over de Amerikaanse en Duitse begraafplaatsen en brachten we een 

bezoek aan Point du Hoc. Ondanks de regen waren de meeste leerlingen onder de indruk, dat werd 

nog versterkt door de 360 graden film in Arromanches. ’s Avonds op de camping kwam er uit bijna 

alle huisjes een heerlijke kookgeur (met hier en daar een rookalarm dat afging ) 

Woensdag 6 juni (D-Day) zijn we op Juno-beach gaan 

blowkarten; wat ging dat hard! Het waterprogramma van 

de middag hebben we vanwege de weersomstandighede 

helaas afgezegd. In plaats daarvan zijn we naar Caen 

gegaan en hebben de leerlingen (met een 10-tje zakgeld) 

geshopt in een Centre Commercial. ’s Avonds op de 

camping werd er weer heerlijk gekookt door de leerlingen 

in hun eigen huisjes. 

 

Donderdag op weg naar Mont 

st. Michel. Een flinke klim 

stond ons te wachten maar die werd beloond met een prachtige afdaling 

door de oude abdij. Er werd naar hartenlust souveniertjes geshopt en 

menig wafel met Nutella is verorberd. We eindigden de donderdag in 

Bayeux Avonture; springen uit een boom, van de berg afrollen in een 

grote bal, skelteren, een boomparcours of gewoon zitten in de zon (ja die 

scheen eindelijk!).  

Vrijdag 8 juni was het alweer tijd om de camping gedag te zeggen. We 

ontbeten om 07:00 uur en de bus (met alles en iedereen aan boord) 

vertrok om 9:15 uur door de dichte mist. Na een tussenstop in Honfleur 

voor de laatste souvenirs, reden we door België om in Hazeldonk bij een enorm drukke McDonalds 

de werkweek af te sluiten. Aankomst op Houtens: 20:30 uur…  

 

Alle leerlingen die mee waren: dank jullie wel voor een geweldige week! 

- Hilleke, Sandra, Bas en Eline 
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Geslaagd project Company FunFair 

Company Funfair is een interactief tweedaags 

onderwijspriject dat in het teken staat van 

ondernemerschap. Leerlingen starten in groepjes een 

eigen bedrijf dat ze runnen op een gezellige 

scholenmarkt. Afgelopen vrijdag was het zover, de aula 

zag er fantastische uit en wij zijn trots op leerlingen! 

Dankzij een flinke opkomst van familie, vrienden en 

collega’s hebben de leerlingen € 1.019,- opgehaald voor 

Stichting Sengerema, een stichting die microkredieten 

verstrekt aan kansarme jonge ondernemers in Tanzania. 

 

Jaaragenda 

 

15-6-2018 vr Houtens Spektakel Dinnershow

16-6-2018 za Houtens Spektakel Dinnershow

17-6-2018 zo

MR  / OPG

CSE 2e tijdvak

19-6-2018 di Excursie Amsterdam Lj 2 B/K

20-6-2018 wo Kennismaking nieuwe brugklasleerlingen 18-19

Toetsvrij

22-6-2018 vr Toetsvrij

23-6-2018 za

24-6-2018 zo

25-6-2018 ma Toetsvrij

26-6-2018 di Toetsvrij

27-6-2018 wo Toetsvrij

28-6-2018 do Toetsweek Lj 1,2,3

Toetsweek Lj 1, 2, 3

Bekendmaking examenuitslag tweede tijdvak Lj 4

30-6-2018 za

1-7-2018 zo

Toetsweek Lj 1,2,3

Deze week: Mondeling Engels lj 3

3-7-2018 di Toetsweek Lj 1,2,3

Diploma-uitreiking Lj 4

Herkansing lj3 Lj 3

Inhalen gemiste toetsen

5-7-2018 do Sportdag 

6-7-2018 vr

7-7-2018 za

8-7-2018 zo

9-7-2018 ma

10-7-2018 di

11-7-2018 wo

12-7-2018 do

13-7-2018 vr Rapport ophalen en afsluiting schooljaar Lj 1,2,3

14-7-2018 za Zomervakantie t/m 26 augustus allen

4-7-2018 wo

29-6-2018 vr

2-7-2018 ma

18-6-2018 ma

21-6-2018 do


