
 
 

INFO 1 
4 september 2019 

Belangrijke data 
 
September 2019 
Donderdag 12 september informatieavond groep 1 t/m 3, start 19.30 u 
Dinsdag 17 september Startgesprekken groep 1 t/m 8 
Woensdag 18 september Startgesprekken groep 8  

Donderdag 19 september Startgesprekken groep 1 t/m 8  

Maandag 23 september t/m 27 september Week tegen het pesten  
Woensdag 25 september Kinderpostzegels 
 

Oktober 2019 
Woensdag 2 oktober start Kinderboekenweek 

Vrijdag 4 oktober atletiekdag groep 6 t/m 8 
Maandag 7 oktober schoolfotograaf 
Dinsdag 8 oktober Informatieavond VO groep 7 en 8, start om 19.30 u 
Vrijdag 11 oktober podium gr. 1 en 2 
Vrijdag 18 oktober continurooster bovenbouw 
 

Vakanties  
Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober Herfstvakantie 
Zaterdag 22 februari 2020 t/m zondag 1 maart Krokusvakantie 
Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag 
Maandag 13 april 2020 Tweede Paasdag 
Zaterdag 25 april 2020 t/m dinsdag 5 mei Meivakantie 
Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaart 
Vrijdag 22 mei 2020 dag na Hemelvaart 

Maandag 1 juni 2020 t/m Zondag 7 juni Pinkstervakantie 
Vrijdag 17 juli 2020 alle leerlingen om 12.00 uur Zomervakantie 

 
Vrije dagen 
Donderdag 3 oktober groep 1 t/m 8 vrij ivm studiedag 
Woensdag 13 november groep 1 t/m 8 vrij ivm studiedag 
Donderdag 5 december om 12.00 uur groep 1 t/m 4 vrij 
Vrijdag 31 januari 2020 groep 1 t/m 4 vrij ivm studiedag 
Woensdag 5 februari 2020 groep 1 t/m 4 vrij ivm studiedag 

Dinsdag 10 maart 2020 groep 1 t/m 8 vrij ivm studiedag 
Vrijdag 26 juni 2020 groep 1 t/m 4 vrij ivm studiedag 
Woensdag 1 juli 2020 groep 1 t/m 4 vrij ivm studiedag 
Woensdag 15 juli 2020 uitzwaaien groep 8 



 
 

 
 
Welkom! 
Het nieuwe schooljaar is gestart! Ik hoop dat jullie hebben genoten van een heerlijke vakantie samen met 
jullie kind(eren). We gaan er samen een mooi, nieuw schooljaar van maken. 
Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben is de school heel erg onderhanden genomen in de zomervakantie. 
Alle muren zijn geverfd en de klassen hebben nieuwe kasten gekregen. Dit zorgt voor een rustige uitstraling, 

wat prettig is voor de kinderen en de leerkrachten. Ook de hal is aangepakt. Er zijn nieuwe tafels, kasten en 
er is een mooie zithoek geplaatst. Nog niet alles is af. De meeste plafonds zijn vernieuwd en zien er strak wit 
uit. Een aantal plafonds, zoals die in de ruimtes van de teamkamer, het kantoor van de IB-er en mijn kantoor 
moeten nog gebeuren. Dat zal in de herfstvakantie afgemaakt worden. Maar… wat is het resultaat tot nu toe 
al fantastisch! 
 
Voorstellen 

 
 
Vorige maand 1 augustus ben ik als directeur begonnen op ‘t Schoolhuys. Ik stel mij graag even voor. Mijn 

naam is Tamara Schlick, 48 jaar en getrouwd met Rik. Samen hebben wij vier kinderen, waarvan drie jongens 
(Job - 14, Tobias - 15, Leon – 17) en één meisje (Nienke – 17). Nienke en Tobias zijn van mij en zitten op de 
middelbare school, de één in VWO klas 5 en de ander HAVO klas 4. We wonen in Utrecht. In mijn vrije tijd 
houd ik van lezen en ik vind het leuk om met mijn man en kinderen activiteiten te doen of met vriendinnen af 
te spreken. Sporten doe ik in de sportschool en vier mijn vakantie graag actief door in het hooggebergte te 
wandelen. Daarnaast houd ik van koken, natuurdocumentaires en ga graag (niet te vaak) uiteten. Enkele 
kernwoorden die mij typeren: harde werker- enthousiast - open - teamspeler - duidelijk - kansen i.p.v. beren, 
verbinding - geen verborgen agenda - doelgericht – eerlijk- en samen sterk. 
 

Wat deed ik hiervoor? 
Al 24 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht. In Amsterdam ben ik begonnen op een 
school met overwegend kinderen met een migratie achtergrond. Daarna naar Ouderkerk a/d Amstel met 
vooral blank publiek.  
Weer terug naar Amsterdam vlakbij het Rijksmuseum, waar veel kinderen zaten uit diverse culturen. Sinds 
2007 werkte ik in Utrecht waarvan de laatste 11 jaar op De Ridderhof.  
Een grote basisschool met meer dan 600 leerlingen. Naast groepsleerkracht ben ik een aantal jaar 
bouwcoördinator geweest. Wat ik als bouwcoördinator vooral geleerd heb, is dat het om “verbinding” gaat. Op 
elk niveau.  



 
 

Als je elkaar kent, als je een beetje weet wie de ander is, als je elkaar opzoekt, dan ontwikkelt zich begrip 
voor elkaar en wil en kun je samen door de deur. In het woordje ‘samen’ zit voor mij ook besloten dat 
iedereen er echt toe doet. Van stagiair tot directeur. Elke schakel is van belang. Een school draai je namelijk 
samen. 
Nu ben ik dan voor het eerst directeur van deze prachtige school. Ik heb er veel zin in deze uitdaging samen 
met het team, de kinderen en de ouders! 
 

Korte terugblik 
De eerste week op ‘t Schoolhuys heb ik nagenoeg onafgebroken handen geschud van vele ouders. Door deze 
hartelijke ontvangst voelde ik mij erg welkom. Ik ben bij alle groepen in de klas geweest en mij aan alle 
kinderen voorgesteld en ze de gelegenheid geboden vragen te stellen. Die varieerden van: ‘Wat is je 
huisnummer’, ‘ben jij de burgemeester van Houten’ tot ‘waarom koop je geen e-bike als je toch op de fiets 
naar Houten wilt komen?’ Heerlijk. Puur en uit het hart. Dat is o.a. de reden dat ik graag met en voor 
kinderen werk. Mijn eerste indruk is erg prettig. Leuke kinderen, fijne teamleden en hartelijke ouders. Enkele 
kernwoorden: welkom - spannend - herkenbaar - spontaan - druk - anders - ontspannen – veel -leuk. 
 

Groeten, 
 
Tamara Schlick 
 
 
Voorstellen conciërge 
Ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Nicolette Schonewille. Ik werk als conciërge op maandag t/m vrijdag. 
Elke dag start ik om 7.45 u. maandag ben ik er tot 16.15 u. Op de dins- woens- en donderdag tot 13.00 u en 
vrijdag tot 10.00 u.  

Ik hoop dat we een leuke tijd samen hebben.  
  

Overblijfhulp gezocht (herhaling) 

We zijn op zoek naar extra overblijfhulp, vooral op de dinsdag is extra hulp nodig. Mocht u iemand weten of 
zelf willen ondersteunen, dan horen we het graag. U krijgt per overblijfmoment een vergoeding van 10 euro. 
Opgeven kan bij de directie. 

 
Inschrijven startgesprekken 

De startgesprekken vinden dit jaar plaats op dinsdag 17 september en donderdag 19 september. 
Voor groep 8 zullen er extra startgesprekken zijn op woensdag 18 september.  

Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht en spreekt u de verwachting uit voor het komend 
schooljaar en worden er met elkaar duidelijke afspraken gemaakt.  



 
 

Soms zal er ook afgesproken worden om wat vaker contact te hebben met elkaar, een gesprek of via de mail. 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn bij deze gesprekken aanwezig, de kinderen van groep 1 t/m 5 niet. De 
gesprekken duren een kwartier. 

U kunt zich via PARRO-app inschrijven 

Hoe gaat dit in zijn werk? 
Via de PARRO-app ontvangt u op dinsdag 10 september om 17.00 uur een bericht dat u zich kunt inschrijven. 
Ouders die meerdere kinderen bij ons op school hebben kunnen vanaf maandag 9 september vanaf 17.00 uur 

inschrijven. Hierbij kunt u zien op welke dag welke tijden nog beschikbaar zijn. Helaas is het niet mogelijk om 
buiten de beschikbare tijden om te plannen, u zult dan zelf moeten ruilen met een andere ouder.  
 
Indien u niet gekoppeld bent aan de PARRO-app, zal u na de inschrijvingen ingepland worden op een tijdstip 
dat nog beschikbaar is. 

 
Nieuws van de Vreedzame school 
Vakantie is voorbij en het schooljaar is weer begonnen.  
Zo ook de lessen van de Vreedzame school. Alle groepen zijn gestart met de lessen uit blok 1. Tijdens dit blok 

staat het samen werken aan een positief (werk)klimaat centraal. In dit document (Ctrl ingedrukt houden) kunt 
u meer informatie over blok 1 vinden. Het is wellicht leuk en goed om aan je kind eens te vragen wat hij/zij 
gedaan heeft tijdens de Vreedzame School lessen.  
 

Wet AVG 
Het is belangrijk dat u de NAW gegevens die in ParnasSys zijn vastgelegd controleert. Dit kunt u doen door in 
het ouderportaal in te loggen. U kunt, als dit nodig is, direct zelf gegevens wijzigen.  
De administratie maakt uw wijziging(en) definitief en vanaf dat moment zullen de aangepaste gegevens 
zichtbaar zijn in ParnasSys voor u en de leerkracht. 
 
Na de update van de PARRO-app in augustus is het ook mogelijk om daar uw privacy voorkeuren aan te 
geven. Wij willen u vragen om in de PARRO-app voor dit schooljaar aan te geven hoe u wilt dat wij omgaan 
met uw gegevens. Denk hierbij bijv. aan toestemming voor het plaatsen van foto’s e.d. 
 

 
 
 
 
 

https://www.schoolhuys.nl/wp-content/uploads/2018/08/nieuwsbrief-ouders-blok-1.pdf

