
 

  

                                                                                                                             INFO 4 

27 NOVEMBER 2019 

 

BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 5 december  Sintviering Groepen 1 t/m 4 12.00 u 
uit 

Vrijdag 6 december Speelgoedochtend Groepen 1/ 2 

Donderdag 19 december kerstviering Groepen 1 t/m 8 les tot 

12.00 u  ‘s middags vrij. 
17.00 tot 19.00 

Kerstviering 

Vrijdag 20 december continurooster Groepen 5 t/m 8: 14.00 

u uit  

Wijziging in de 

jaarplanning: Vrijdag 
17 april 
 (i.p.v. vrijdag 24 april)  

Koningsspelen Groepen 1 t/m 8 

Let op: continurooster 
op vrijdag 17 april én op 
vrijdag 24 april 

 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

 Kledingactie Bag2school 

 Kinderpostzegels groep 7 en 8 

 Wijziging datum Koningsspelen 2020 

 Op tijd starten in de ochtend 

 Decemberactie Stichting Leergeld Houten 

 Nieuws van de Vreedzame School 

 Sinterklaasfeest op ‘t Schoolhuys 

 Kerstviering 

 Kindgesprekken 

 Leerlingenraad 

 Nieuwe boeken voor de bieb 

 Coördinator/Vrijwilligers gezocht voor Oud Papier Actie 

 Sportivun multi sportdag vrijdag 27 december 

 

 

 

 



Actie Bag2school      

Dank voor de deelname  

In totaal hebben wij 910 kilo aan kledingzakken verzameld. Het hiermee 

ingezamelde bedrag zal goed besteed worden aan extra activiteiten op school, 

zoals theater- of museumbezoek.  

Hartelijk dank voor de medewerking en een speciale dank aan groep 8 voor het 

slepen met alle zakken. Mocht u toch ergens in huis nog oude kleding etc. 

vinden, geen nood en goed bewaren, want in mei houden wij een nieuwe actie. 

  

De Oudervereniging  

  

Kinderpostzegels groep 7 en 8  

In september hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 meegedaan aan het 

verkopen van de Kinderpostzegels. Landelijk is er 9,4 miljoen opgehaald met de 

kinderpostzegelactie en onze school (de groepen 7 en 8) heeft 5671,00 euro 

opgehaald. Dat hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 fantastisch gedaan!   

Meester Kevin en juf Annette zijn erg trots! 

 

        

                                                                 



Koningsspelen 2020 WIJZIGING! 

Het is nog ver weg, maar noteer het s.v.p. alvast in uw agenda:  

We vieren Koningsspelen op vrijdag 17 april en niet op vrijdag 24 april zoals het 

nu in de jaarplanning staat. Omdat de landelijke Koningsspelen ook op 17 april 

wordt gehouden, is dat veel leuker. We hebben ervoor gekozen om dan zowel op 

vrijdag 17 april als op vrijdag 24 april te werken met het continurooster. De 

groepen 5 t/m 8 zijn dan op beide data om 14.00 u uit en eten allemaal een 

broodje tussen de middag op school.   

Op tijd starten in de ochtend (8.30 u) en de ’startopdracht’  

Op ‘t Schoolhuys werken we in de ochtend met de ‘startopdracht’. Dat is een 

opdracht die de kinderen mogen doen bij binnenkomst in de klas. Nadat de 

kinderen hun jas en tas hebben opgeruimd, afscheid genomen hebben van 

papa/mama en de juf/ meester hebben gedag gezegd kunnen ze met deze 

opdracht beginnen. Deze startopdracht zorgt voor een rustige overgang van de 

thuissituatie naar de schoolsituatie. Vanaf 8.20 u gaan de deuren open en 

kunnen de kinderen en de ouders naar binnen. Om 8.30 u willen de 

leerkrachten graag op tijd starten met de les. Zorgt u ervoor dat het afscheid 

nemen niet te lang duurt en dat uw kind (kinderen) er op tijd zijn? Dat is wel zo 

prettig voor de kinderen en ook voor de leerkracht. Voor de kinderen in de 

bovenbouw is het goed om ook alvast te oefenen met zelfstandig naar binnen 

komen en kan je als ouder er ook voor kiezen om afscheid te nemen op het 

schoolplein. Uiteraard ben u van harte welkom mee te lopen als u een vraag of 

opmerking heeft voor de leerkracht of als uw kind iets in de klas wilt laten zien.     

     

Decemberactie Stichting Leergeld Houten                                            

 

De duurste maand van het jaar komt er weer aan! Voor ouders met kinderen 

soms een lastige tijd! 

Daarom heeft Stichting Leergeld Houten nu voor álle kinderen een cadeaubon 

van 20 euro klaarliggen. Leergeld zorgt ervoor dat kinderen waarvan ouders van 

een minimuminkomen rondkomen, toch mee kunnen doen! 

 

Ouders kunnen een aanvraag voor hun kinderen van 0 t/m 17 jaar doen via de 

website: www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag 

http://www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag


Zo ligt er in december ook voor deze kinderen een cadeautje in de zak of onder 

de boom klaar. 

Ga naar de website of stuur een mailtje naar info@leergeldhouten.nl en vraag 

voor elk kind in jouw gezin die cadeaubon aan. Met ouders, die Leergeld nog niet 

kennen, en die door omstandigheden ook geen cadeautjes kunnen kopen, maakt 

Leergeld graag een afspraak om samen te bekijken of er financiële hulp geboden 

kan worden.  

 

Nieuws van de Vreedzame School                                            

In het blok 2 van de Vreedzame School "We lossen conflicten zelf op" hebben we 

gesproken hoe kunnen we een conflict op een goede manier kunnen oplossen. 

We hebben onder meer geleerd om het stappenplan "Praat het uit" toe te 

passen. 

 

In de komende weken gaan we met blok 3 "We hebben oor voor elkaar" aan de 

slag. De lessen gaan over communicatie. De kinderen leren dat het belangrijk is 

om goed naar elkaar te luisteren en om duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit 

voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. In de nieuwsbrief van de 

Vreedzame School kunt u nog meer informatie lezen over dit blok.  

                                             

mailto:info@leergeldhouten.nl


 

Tip: Praat met behulp van de kletskaarten (voor de groepen 1 t/m 6) met uw 

kind over waar ze in de klas mee bezig zijn.   

‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:        

-       Om een conflict zelf goed op te lossen. 

-       Om win-win oplossingen te bedenken.                                         

-       Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen. 

-       Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.                                                  

        Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig. 

        Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt. 

        Geel- stevig, je komt op voor jezelf. 

-       Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen  

         mening.                            

-       Hoe om te gaan met kritiek. 

 

Sinterklaasfeest op ‘t Schoolhuys                                               

De school is inmiddels prachtig versierd met hulp 

van heel veel ouders, waarvoor dank! Wat ziet de 

school er gezellig uit! U hebt inmiddels een aparte 

nieuwsbrief ontvangen over het sinterklaasfeest. 

Donderdag 5 december is het namelijk weer zover. 

Sinterklaas en zijn Pieten komen naar ‘t Schoolhuys! 

Rond 8.30 u ontvangen we Sinterklaas en zijn 

Pieten op het schoolplein. U bent van harte welkom om bij deze ontvangst te 

komen kijken. Let u er wel op dat u achter de kinderen gaat staan, zodat de 

kinderen het goed kunnen zien? In de groepen 1 t/m 4 vieren de kinderen 

daarna samen met de leerkracht het Sinterklaasfeest in de klas. Uiteraard gaan 

ze bij Sinterklaas en de Pieten op bezoek. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 u 

uit. De groepen 5 t/m 8 maken surprises voor elkaar en schrijven een leuk 

gedicht. Deze groepen werken met een continurooster en zullen deze dag om 

14.00 u uit zijn. We gaan er een leuk, gezellig feest van maken! 

 

 

 



Kerstviering                                                                              

Donderdag 19 december vieren we op ‘t Schoolhuys het 

kerstfeest.  Op donderdagmiddag zijn alle groepen om 12.00 

u vrij. Om 17.00 u zien we de kinderen graag weer op 

school.  De leerlingen van groep 7 zijn op dit moment heel 

hard aan het oefenen samen met juf Claudia en zullen dan 

aan alle groepen een kerstspel laten zien. De kerstliedjes 

worden door alle groepen meegezongen. Om 18.00 u gaan 

alle kinderen in hun eigen klas aan tafel voor een heerlijk 

kerstdiner. De kinderen nemen allemaal iets lekkers mee 

van thuis.  

 

De koude gerechten kunnen om 17.00 u al in de klas klaargezet worden; de 

warme gerechten kunnen vanaf 18.00 u gebracht worden. Een intekenlijst hangt 

t.z.t. hiervoor bij elke klas.  Om 19.00 u sluiten we de kerstviering af en kunt u 

uw kind/ kinderen weer op komen halen. De Oudervereniging zorgt op het 

schoolplein voor wat lekkers te eten en te drinken tijdens de kerstviering, zodat 

u de tijd op die manier ook kan overbruggen.     

 

Kindgesprekken                                             

Kindgesprekken voeren vinden we op ‘t 

Schoolhuys belangrijk en krijgen bij ons op 

school een goede plek in de leercultuur. De 

leercultuur is een schoolcultuur die erop gericht is 

kinderen zelf aan de slag te laten gaan met hun 

ontwikkeling. Leerkrachten bieden nieuwe kennis 

op zo’n manier aan dat kinderen dat zelf weten te 

verbinden aan wat ze al weten en kunnen en hun 

gedrag daarop kunnen aanpassen. Het geleerde kunnen ze dus toepassen in de 

praktijk. Ze leren dan op een effectieve manier: niet opgelegd door de 

leerkracht, maar samen met de leerkracht. De leerling voelt zich eigenaar van 

zijn leerproces en de leerkracht heeft de mogelijkheid een helpende hand te 

bieden. Daarnaast helpen kindgesprekken om de onderwijs-behoeften van 

kinderen duidelijker in beeld te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 



Kindgesprekken versterken de pedagogische relatie. Kinderen waarderen 

kindgesprekken, omdat er serieus naar hen geluisterd wordt en tijd en aandacht 

aan hen besteed wordt. Dit kan de motivatie van kinderen verhogen. 

 

 

 

Leerlingenraad  

Op donderdag 14 november heeft de leerlingenraad overleg gehad.  We hebben 

hard gewerkt met elkaar! We hebben een foto gemaakt van de kinderen die in 

de leerlingenraad zitten. Dit zijn de kanjers! 

 

De leerlingenraad heeft een prachtige klok voor in de hal uitgekozen. Waar de 

klok precies wordt opgehangen, moeten we nog met elkaar beslissen.  

https://www.thomasencharles.nl/kindgesprekken-motivatie
https://www.thomasencharles.nl/kindgesprekken-motivatie


Daarnaast hebben we gesproken over het aanschaffen van een aantal mooie 

planten met potten voor in de hal. Ook willen de kinderen graag verlichting voor 

in de huisjes die in de hal staan. Ze gaan zelf op onderzoek uit en de volgende 

vergadering komen we erop terug. Tot slot hebben we met elkaar gesproken hoe 

we het schoolplein zouden kunnen verfraaien. De speelstickers zijn erg leuk, 

maar wellicht kunnen we het schoolplein nog aantrekkelijker maken. De plannen 

houden we nog even geheim. Wordt vervolgd! 

 

Nieuwe boeken voor de bibliotheek op school    

Wellicht heeft u het al gezien. Er zijn een enorme hoeveelheid mooie, nieuwe 

boeken aan geschaft voor onze schoolbibliotheek. We hopen de kinderen zo te 

stimuleren om boeken te lezen. Wist je dat lezen en voorgelezen worden 

hartstikke gezond is? Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Op de 

eerste plaats werkt lezen vooral erg ontspannen. Het geeft je kind een kijkje in 

een compleet andere wereld. Spannend, avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! 

Boeken lezen stimuleert de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind 

helemaal weg kan dromen bij een verhaal. 

Vanaf het moment dat je kind zelf woorden kan herkennen en kan lezen, gaat er 

helemaal een wereld voor ze open. Niet alleen werkt je kind aan een 

uitgebreidere woordenschat, ook is het goed voor de algehele taalontwikkeling. 

Hij of zij leert veel op het gebied van schrijven, grammatica, zinsbouw en 

spelling. En daar heeft je kind op school weer veel profijt van! 

Door te lezen krijg je inzicht in de verschillende karakters van de personen in 

het boek. De een is verdrietig, terwijl de andere zich misschien weer schuldig 

voelt. Je kind ontdekt meerdere kanten van een verhaal en leert zich in te leven 

in de (hoofd)personen. Dit heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling en 

het omgaan met anderen. 

 

 

 

 

 

 

 



Wil jij helpen wensen op school mogelijk te maken? 

De oudervereniging zoekt een Oud Papier Actie (OPA) coördinator. Het OPA team 

bestaat uit een groep enthousiaste ouders van ’t Schoolhuys, die iedere maand 

vrijwillig in een wijk in Houten het oud papier ophalen. 

De opbrengsten hiervan (gemiddeld 

zo’n 2500 euro per jaar) worden door 

school gebruikt om wensen mogelijk te 

maken die niet in het normale 

schoolbudget passen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een bezoek aan het 

Sinterklaashuis of slot Loevestein, 

maar ook aan het aankleden van 

Meervoudige Intelligentie (MI) 

projecten. De OPA opbrengsten zijn 

hiervoor onmisbaar. 

Als OPA coördinator heb je de volgende taken: 

 Maken van een jaarplanning (welk OPA teamlid loopt op welke zaterdag 

de wijk) 

 Aanspreekpunt voor het OPA team, school en de gemeentelijke OPA 

coördinatie 

 Koffie/koek regelen bij de start van het ophalen 

 Het jaarlijkse OPA etentje organiseren 

 Je zorgt dat het OPA team op sterkte blijft 

Inschatting is dat dit ongeveer 1 uur per maand kost.  

Heb jij (m/v) zin om dit op te pakken of heb je vragen hierover, neem dan 

contact op met de Oudervereniging via ov@schoolhuys.nl. We zoeken ook nog 

OPA vrijwilligers, zie de oproep elders in deze Info. 

Alvast bedankt! 

Arjan van Hoorn (voorzitter) 

Roel Pinxten (secretaris) 

 

 

 

mailto:ov@schoolhuys.nl


OPA-vrijwilligers gezocht! 
 

 

 

Nee, wij zoeken geen grootvaders maar naar stoere vaders en moeders. 

OPA staat voor Oud Papier Actie. Al jaren haalt een vaste groep enthousiaste ouders voor ‘t 

Schoolhuys oud papier op in de wijk Het Gras en een deel van Het Mos. 

Deze actie brengt ongeveer € 2.500 per jaar op voor ‘t Schoolhuys, waarmee extra’s 

bekostigd kunnen worden voor diverse buitenactiviteiten en extra uitjes per klas. 

Aan het eind van dit schooljaar nemen wij helaas afscheid van 4 van deze enthousiaste 

ouders. Wij zijn daarom op zoek naar 2 nieuwe stoere vaders of moeders die vanaf 

augustus 2020 mee willen helpen. 

Een OPA-vrijwilliger wordt 4 of 5 keer per jaar op zaterdagochtend samen met 2 andere 

vrijwilligers van 09:00 tot ongeveer 11:00 uur ingeroosterd. Omdat er voldoende vrijwilligers 

zijn, is er altijd de mogelijkheid een zaterdag met een andere vrijwilliger te ruilen. 

  

Het is geen zwaar werk, de vuilnisauto tilt de kliko zelf op. Voor veiligheidsschoenen, hesjes 

en handschoenen wordt gezorgd. 

Wilt u ons team komen versterken of meer informatie, stuur dan een e-mail naar 

schoolhuys@opahouten.nl. We zoeken ook nog een OPA coördinator, zie de oproep elders 

in deze Info. 

 Coördinator OPA Schoolhuys 

 

 

mailto:schoolhuys@opahouten.nln


Beleef jouw sportiefste kerstvakantie ooit met Sportivun! 

Tussen Kerstmis en Oud & Nieuw een dag lang rennen, vliegen, springen en 

bovenal plezier hebben: hoe tof is dat! Speciaal voor alle sportievelingen 

organiseert Sportivun op vrijdag 27 december een multi-sportdag in 

Sporthal de Wetering! 

Tijdens de multi-sportdag doe je alleen maar leuke dingen, zoals bubbelvoetbal, 

bunkertrefbal en levend Fortnite. Gaaf! Iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud is 

welkom op de multi-sportdag. 

Wil jij erbij zijn? Ga dan snel naar de website van Sportivun voor alle info: 

www.sportivun.nl/kerstvakantie. 

 

Ik wens jullie een hele fijne en gezellige feestmaand toe! 

Groet,  

 

Tamara Schlick 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 18 december 

  

http://www.sportivun.nl/kerstvakantie

