
 

 

 

INFO 2  

   27 SEPTEMBER 2019 

 

Belangrijke data                              

Donderdag 3 oktober Studiedag  Groep 1 t/m 8 vrij 
Vrijdag 4 oktober  Atletiek dag  Groep 6 t/m 8 
Maandag 7 oktober  Schoolfotograaf Groep 1 t/m 8 
Dinsdag 8 oktober  Informatie avond  van PO 

naar VO                    19.15 u 
Ouders van de groepen 7 en 8 

Woensdag 9 oktober Jaarvergadering OV 
                                  20.30 u 

Alle ouders 

Vrijdag 11 oktober  Podium                       8.30 u Ouders van groep 1/ 2 
Vrijdag 11 oktober Continurooster BB Groep 5 t/m 8 
Vrijdag 18 oktober en 
maandag 28 oktober 

Bag2School, 
kledinginzamelingsactie 

Groepen 1 t/m 8 

 

In deze Info de volgende onderwerpen: 

• Startgesprekken voor alle groepen 

• Studiedag 3 oktober 

• Informatie avond groep 7 en 8 

• Nieuws van de Vreedzame School september 2019 

• Leerlingenraad 

• Week Tegen Pesten 

• Kinderpostzegels 

• Kinderboekenweek woensdag 2 oktober t/m 13 oktober 

• Podium groepen 1/ 2 

• Schoolfotograaf 

• Oproep invalleerkrachten 

• Uitnodiging jaarvergadering Oudervereniging op woensdag 9 oktober 

• Ouderbijdrage en TSO kosten 

• Schaduwdoeken op kleuterplein en peuterspeelplein 

• Kleding inzamelingsactie op 18 en 28 oktober 

• Nieuwe rekenmethode Pluspunt voor de groepen 3 t/m 7 

• Jeugdpas Sport & Cultuur 

 

Startgesprekken voor alle groepen 

Afgelopen week zijn er in alle groepen startgesprekken gehouden met ouders en vanaf groep 6 

met de kinderen erbij. U heeft samen met de leerkracht kunnen afstemmen wat de behoeftes 



zijn van uw kind en hoe vaak u contact wenst met de juf(fen) of meester. Op deze manier maken 

we een goede start met elkaar voor het nieuwe schooljaar.   

Studiedag 3 oktober 

Donderdag 3 oktober zijn de leerlingen van alle groepen een dag vrij. De leerkrachten zijn die 

dag hard aan het werk. Zo gaan we o.a. aan de slag met de principes van Meervoudige 
Intelligentie, wat we integreren binnen een thema. We werken op deze manier binnen een 

thema aan geschiedenis, aardrijkskunde of een natuuronderwerp. We worden deze studiedag 

begeleid door een externe, die hier veel kennis over heeft.   

Informatie avond groep 7 en 8 

Uw kind is begonnen aan de laatste fase van de basisschool. Om de overgang van de basisschool 

naar de middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij u graag informeren. 
Dinsdag 8 oktober is er een informatie avond voor de ouders van de groepen 7 en 8 op school. 

Deze avond zal in het teken staan over de overgang van het PO naar het VO.   

Inloop: 19.15 u met koffie/ thee 

Start: 19.30 u 

Afsluiting: 20.30 u 

Wij hopen de ouders van de groepen 7 en 8 allemaal te zien!  

Nieuws van de Vreedzame School september 2019 

Afgelopen weken zijn we in de groepen druk bezig geweest met blok 1 van de Vreedzame 

School. 

De kinderen hebben gesproken over: 

*de sfeer in hun groep 

*geleerd om opstekers te geven: ervaren dat het fijn is om iets positiefs tegen elkaar te zeggen 

*er zijn afspraken gemaakt over hoe de kinderen in de groep met elkaar om willen gaan 

De komende periode gaan we aan slag met blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’. 

In dit blok leren de kinderen om op een positieve manier met conflicten om te gaan. Er wordt 
gesproken over het verschil tussen een conflict en ruzie. Ze gaan leren hoe je een oplossing kan 

bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Ze gaan zoek naar een win-win oplossing. 

Meer informatie kunt u vinden in de Nieuwsbrief Blok 2 die als bijlage is toegevoegd. 

Leerlingenraad 

Op ‘t Schoolhuys vinden wij het belangrijk dat de kinderen een stem hebben en mogen 

meedenken en meebeslissen hoe we de school nog mooier en beter kunnen maken. Vandaar dat 
we een leerlingenraad hebben die een aantal keer per jaar overleg voeren met de directeur. De 

leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de school. Er is een ideeënbus in de hal 

waar elk kind een briefje in mag stoppen als hij/zij een goed idee heeft.    

Dit schooljaar zitten de volgende leerlingen van de groep 6 t/m 8 in de leerlingenraad. 

Groep 6: Thom en Myrthe 



Groep 7: Fienemary en Liam 

Groep 8: Samuel en Romy 

 

Week Tegen Pesten 

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De 
Week Tegen Pesten wordt daarom ieder jaar in september georganiseerd.  Dit jaar van 23 t/m 

27 september.  

Wij vinden het belangrijk om dit onderwerp onder de aandacht van de leerlingen te brengen en 
daarom is er in de groepen o.a. tijdens de Vreedzame Schoollessen over dit onderwerp 

gesproken.  

Kinderpostzegels 

Woensdag 25 september tot en met woensdag 2 oktober worden er weer Kinderpostzegels 

verkocht door de leerlingen uit de groepen 7 en 8. Ruim 160.000 basisschoolkinderen in 

Nederland gaan op pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Dit jaar zet de Kinderpostzegelactie zich 

in voor de 8.500 kinderen die in de daklozen- en vrouwenopvang verblijven. Kinderpostzegels 

wil er zo voor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er goede begeleiding voor ze 

is.  

Kinderboekenweek woensdag 2 oktober t/m 13 oktober 

De 65ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 2 t/m 13 oktober 2019. Het thema 

van de Kinderboekenweek van 2019 is Vervoersmiddelen en het motto is Reis mee! Allemaal 
instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. 

Onder het motto Reis mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het 

vervoer erheen staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een 

cruiseschip, verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld 

rond op een catamaran. Een reis verrijkt je leven en met een boek kan een kind elke reis maken 

die hij of zij wil. Van een rondje op de step in de buurt tot aan een ruimtereis door het heelal. 

Toer je alleen of rijd je samen? Tijdens de Kinderboekenweek 2019 reizen we allemaal. Op 

woensdag 2 oktober zal op het podium in de hal van de school de Kinderboekenweek geopend 

worden door een aantal leerkrachten. De Kinderboekenweek duurt tot vrijdag 11 oktober en zal 

gezamenlijk met het Podium van de groepen 1 en 2 worden afgesloten.  Alle groepen zullen in 

de klas deze periode veel aandacht besteden aan het lezen van boeken. Doet u thuis ook mee?  

Podium groepen 1/ 2 

Vrijdag 11 oktober wordt er een optreden verzorgd door de kinderen van de groepen 1 en 2. De 

ouders van deze groepen zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken! De voorstelling begint 

om 8.30 u en zal ongeveer 45 minuten duren.  Het thema sluit aan bij de Kinderboekenweek Reis 
mee! 

Schoolfotograaf 

Maandag 7 oktober komt de schoolfotograaf op school en worden alle kinderen op de foto gezet. 
Uiteraard wordt er ook een groepsfoto gemaakt. Witte en gestreepte kleding is minder geschikt, 

omdat dat vaak minder mooie foto´s oplevert. Goed om daar rekening mee te houden!  

Oproep invalleerkrachten  



Zoals u wellicht al regelmatig in het nieuws gehoord heeft is er een lerarentekort in het primair 

onderwijs. Gelukkig hebben we daar tot nu toe op ‘t Schoolhuys nog niet veel last van. We 
hebben een fijn, hardwerkend team die elke dag weer met veel plezier voor de groep staat. Maar 

ook leerkrachten kunnen wel eens ziek zijn. Mochten er ouders zijn die een 

onderwijsbevoegdheid hebben en die het leuk vinden om zo nu en dan een dag in te vallen bij 
ons op school, dan hoor ik het graag! Stuur een mail naar directie@schoolhuys.nl of kom even 

langs. Bedankt alvast!    

Uitnodiging jaarvergadering Oudervereniging op woensdag 9 oktober 

Woensdagavond 9 oktober om 20:30u staat de jaarvergadering van de Oudervereniging (OV) 

van ’t Schoolhuys gepland in de centrale hal van de school.  

U als ouder/verzorger van één of meer leerlingen van ’t Schoolhuys bent van harte welkom om 
deze vergadering bij te wonen. Als u hier belangstelling voor heeft, dan ontvangen wij graag van 

u een mailtje op ov@schoolhuys.nl uiterlijk 2 oktober aanstaande. Zonder aanmeldingen zal de 

jaarvergadering niet door gaan. Over onderstaande zaken wordt dan beslist tijdens een 

reguliere vergadering van de ouderraad. 

Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar 

vastgesteld. Ook wordt het vorige schooljaar financieel afgesloten. Daarnaast wordt de 
begroting van de Oudervereniging voor dit schooljaar vastgesteld. Tenslotte nemen leden van 

de ouderraad die stoppen afscheid, en nemen nieuwe leden formeel zitting in de ouderraad. 

De oudervereniging (OV) is een onafhankelijke vereniging die als doel heeft de samenwerking 
tussen ouders en het onderwijspersoneel van ’t Schoolhuys te bevorderen. Dit komt tot uiting in 

de gezamenlijke organisatie van activiteiten die niet onder het reguliere lesprogramma vallen 

(zoals Kerst, Sinterklaas, Carnaval, kamp/bosdag/schoolreis). Deze activiteiten worden 
bekostigd door inkomsten uit de ouderbijdrage. 

  

Opbrengsten uit activiteiten/acties (zoals ophalen Oud Papier, Bag2school en bijvoorbeeld een 
bloembollenverkoop) komen ten goede aan de wensenlijst van de school. Met deze wensenlijst 

kunnen extra spullen worden aangeschaft, zoals boeken voor de leeshoek, 

onderwijsondersteunende uitjes en extra materialen voor Meervoudige Intelligentie (MI). 
Afgelopen jaren heeft de oudervereniging ook een bijdrage gegeven voor de nieuwe leeshoek, 

nieuwe licht- en geluidsinstallatie en het opknappen van het schoolplein. 

  

Het jaarverslag van de oudervereniging kunt u vinden als bijlage bij deze Info. Meer informatie 

over de OV en de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar kunt u vinden op 

https://www.schoolhuys.nl/oudervereniging/. Wilt u meer informatie over lid worden van de 
ouderraad of heeft u specifieke vragen, neemt u dan contact op met ov@schoolhuys.nl. 

Ouderbijdrage en TSO kosten 

Binnenkort zal de oudervereniging weer de ouderbijdrage innen voor dit schooljaar. Voor 
sommige gezinnen is dit een flink bedrag. Stichting Leergeld Houten is een stichting die 

gezinnen financieel kan ondersteunen voor het betalen van de ouderbijdrage en/of de kosten 

voor de overblijf. Kijk voor informatie op de website: www. leergeldhouten.nl 

Leergeld regelt het! Doe een aanvraag via deze site en we samen met u bekijken we of uw 

aanvraag in behandeling wordt genomen. Ouders kunnen voor hun kinderen van 0 tot 18 jaar 

mailto:directie@schoolhuys.nl
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aanvragen doen als er te weinig geld is. Samen bekijken we of Leergeld iets voor uw kinderen kan 

betekenen.   

Schaduwdoeken op kleuterplein en peuterspeelplein 

Op het kleuter- en peuterplein hangen er schaduwdoeken boven de zandbakken. Er zijn 

kinderen die na schooltijd en in het weekend deze doeken gebruiken als hangmat. Dat is 
uiteraard niet de bedoeling! Zouden jullie daar s.v.p. op willen letten en thuis aan de kinderen 

willen vertellen dat het een schaduwdoek is? Heel hartelijk bedankt.    

Kledinginzamelingsactie op 18 en 28 oktober 

 

Heeft u nog schone, bruikbare kleding of schoenen die u niet meer draagt? Of heeft u nog 
knuffels, riemen, handtassen, lakens, dekens of gordijnen over?  

’t Schoolhuys houdt weer in samenwerking met Bag2School een kledinginzamelingsactie. 

Bag2school verkoopt de goederen in Oost Europa, zodat de bevolking betaalbare kleding kan 
aanschaffen en er zo ook lokale middenstandsbedrijfjes kunnen ontstaan, die weer de 

economische groei ter plaatse mogelijk maken.  

 

Binnenkort krijgt ieder kind een bag2school-zak mee naar huis om de ingezamelde kleding en 

dergelijke in te doen. Grijze vuilniszakken mogen natuurlijk ook ingeleverd worden. 

Elke kilo telt! Want voor elke kilo die wordt ingeleverd, ontvangen wij 30 cent; per zak al snel 3 

euro. Ook dit jaar komt het ingezamelde geld geheel ten goede van de kinderen van ’t 

Schoolhuys. Zo kunnen we met z’n allen een steentje bijdragen aan het organiseren van leuke 

activiteiten voor de kinderen, zoals educatieve uitjes, nieuwe leesboeken of buitenspeelgoed.  

Natuurlijk mogen ook uw familie, buren en vrienden vuilniszakken met kleding bij ons op 

school inleveren. Dus mail het voort! 

Vrijdag 18 oktober en maandagochtend 28 oktober kunt u uw zakken op school in de 
speelzaal inleveren. Maandagmiddag worden alle zakken door de organisatie opgehaald. 

Wij hopen op uw bijdrage en een geslaagde actie.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

De oudervereniging 

 

Nieuwe rekenmethode Pluspunt voor de groepen 3 t/m 7 

Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor rekenen: PlusPunt 

4. Deze methode biedt veel mogelijkheden om maatwerk te leveren aan de kinderen en de 
vorderingen digitaal te volgen. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met de digitale versie, de 



kinderen werken op laptops. De groepen 3 en 4 werken op papier. De methode is voor groep 8 

nog in ontwikkeling, zij werken door in de methode Alles Telt. 

Gedurende dit schooljaar worden we op meerdere studiemomenten begeleid, zodat we het 

maximale uit deze nieuwe methode kunnen halen tijdens de rekenlessen. 

Jeugdpas Sport & Cultuur 

Inschrijfperiode blok 1 start maandag 30 september! 

Met de Jeugdpas Sport & Cultuur kan de Houtense jeugd kiezen uit heel veel verschillende korte 

cursussen van sport- en cultuuraanbieders uit de gemeente Houten. Maak zo kennis met diverse 
sporten en/of lessen op het gebied van muziek, beeldende kunst, dans, theater zonder dat je 

direct lid hoeft te worden. Deelname aan een cursus kost € 8,-! 

Ontdek het aanbod van blok 1 en doe mee! 

Van maandag 28 oktober t/m zondag 22 december vinden de (kennismakings-)cursussen van 

blok 1 plaats. Op de website www.sportencultuurhouten.nl staat het cursusaanbod van blok 1. 

Inschrijven kan vanaf maandag 30 september 16.00 uur via de website. 

Creatief, sportief, muzikaal, energiek of kunstzinnig? Bekijk het sport- en cultuuraanbod! In blok 

1 starten diverse cursussen: handbal (Handbal Houten), DJ- en producerlessen (DJ School 

Houten), Shaolin Kempo (More Chi Martial Arts), Taekwon-Do (Taekwon-Do Academie Utrecht), 
tafeltennis (HTTC), dwarsfluit- en blokfluitlessen (Het Fluitatelier), kunstlessen bij Olivia 

O’Keeffe (Kunst aan de Slinger) of Catharina ten Berg (De bron van kleur), theaterlessen (SHINE 

en Jeugdtheaterschool Aan de Slinger), Kidsrunning (Eddie Beweegt), Capoeira (Planeta 
Capoeira), Basketbal (BC Woodpeckers), Floorball (Houtense Floorball Club) en verschillende 

danslessen. Voldoende aanbod voor de basisschooljeugd. Meer informatie: 

www.sportencultuurhouten.nl. 

Samenwerking Stichting Leergeld Houten 

Wilt u uw kind laten meedoen aan een cursus maar kunt u de € 8,- deelnemersgeld niet missen? 

Stichting Leergeld Houten kan de inschrijfkosten van de cursus voor u betalen. Hoe het werk: 

via de www.sportencultuurhouten.nl schrijft u uw kind in voor een cursus en geeft toestemming 

voor het doorgeven van uw gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) aan Stichting 

Leergeld Houten. Als u hiermee akkoord gaat, betaalt Leergeld de € 8,- voor u. Zo wordt uw kind 

gratis ingeschreven. Stichting Leergeld neemt vervolgens contact met u op. Meer informatie 

over deelname aan de Jeugdpas Sport & Cultuur via Stichting Leergeld staat op deze website 

www.leergeldhouten.nl 

Vragen? Neem contact op met: Contactpersoon Sport: Claudia van Mechelen of Contactpersoon 

Cultuur: Petra Wolf via sportencultuurhouten@gmail.com 

Meer informatie www.sportencultuurhouten.nl en de sociale media kanalen: 
twitter.com/jeugdpashouten, facebook.com/jeugdpashouten en 

instagram.com/jeugdpashouten/ 

Voor de redactie 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit persbericht dan kunt u contact 

opnemen met: 

Aan de Slinger, Petra Wolf telefoon 030 – 63 51 024 of e-mail sportencultuurhouten@gmail.com 

mailto:sportencultuurhouten@gmail.com
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De volgende info brief verschijnt op vrijdag 18 oktober.  

 

 

 


