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BELANGRIJKE DATA 

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 

 

Maandag 20 januari  schoonmaakavond Groepen 1/ 2 

Woensdag 22 januari  Start Nationale 

Voorleesdagen 

Groepen 1/ 2 

Vrijdag 20 maart wordt 
woensdag 22 april 

Wijziging! Podium 
groepen 3 en 4 

Groepen 3 en 4 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

 Extra bemensing in de groepen 1 / 2 

 Sinterklaasfeest 

 Kerstviering 

 Nationale voorleesdagen 

 Sportpunt Houten 

 Moeder- en vaderdag cadeau 

 Missie/visie traject op ‘t Schoolhuys 

 Kerstwens 

 

 

 

 

 



Extra bemensing in de groepen 1/ 2 

Dit schooljaar kiezen we ervoor om een extra leerkracht in te zetten in de twee 

kleutergroepen vanaf 1 april 2020. Er komt geen instroomgroep. Zo zorgen we 

ervoor dat aan het einde van het schooljaar, als beide groepen maximaal bezet 

zijn, de kinderen optimaal onderwijs krijgen. Gezamenlijk met de 

kleuterleerkrachten gaan we bepalen hoe deze extra inzet er precies uit gaat 

zien. De ouders van de groepen 1/ 2 worden hierover t.z.t. geïnformeerd.    

 

Sinterklaasfeest 

Wat hebben we een leuk, gezellig Sinterklaasfeest gevierd op ‘t Schoolhuys! 

Heel veel dank ook aan alle ouders die zich hebben inzet om er een fantastisch 

feest met elkaar van te maken.  

 

 

 

 

 

 



Kerstviering 

Morgen is het zover!                                                             

We gaan met elkaar het kerstfeest vieren! Een aantal 

kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 hebben heel hard geoefend 

om aanstaande donderdag, een mooi kerstspel te laten zien 

aan de rest van de school. Dat gaat gebeuren om 17.00 u. 

Rond die tijd kunnen de kinderen en de ouders de koude 

gerechten voor het kerstdiner meebrengen. Om 18.00 u gaan 

de kinderen in de klas met hun eigen juf(fen) of meester 

genieten van heerlijke hapjes die iedereen heeft 

meegenomen. De warme gerechten kunnen dan ook om die 

tijd gebracht worden. Bedankt alvast voor alle heerlijke 

gerechten, die jullie voor de kinderen klaargemaakt hebben! Voor de ouders 

wordt uiteraard ook goed gezorgd. De oudervereniging zorgt voor heerlijke 

erwtensoep en wat lekkers te drinken op het schoolplein. Jullie zijn van harte 

welkom! De kerstviering duurt tot 19.00 u. 

 

De nationale voorleesdagen voor de groepen 1 t/m 4 

Van 22 januari tot 1 februari 2020 worden de nationale voorleesdagen 

gehouden. In deze periode wordt extra aandacht besteed aan het voorlezen. 

Daarom willen wij op vrijdag 31 januari opa’s en oma’s uitnodigen om voor te 

komen lezen in de groepen 1 t/m 4. 

Bij de deur van de klas hangen de lijsten waar u zich kunt opgeven. Het 

voorlezen start om 11.15 uur tot 11.45 uur. Een kopje koffie of thee staat klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportpunt Houten 

 

Vrijdag 27 december vinden tussen 13.00 uur en 17.00 uur bij Buitenwereld 

activiteiten plaats in samenwerking met de oldstars van FC Utrecht. 

 

Het thema van deze activiteiten is verbinding. Kinderen kunnen samen met hun 

opa's en oma's. Heb je een voetbalvraag die je altijd al aan een professional 

wilde stellen? De Oldstars zijn er voor jou! De leukste vraag wint een prijs.  

Daarnaast zijn er een aantal voetbal gerelateerde activiteiten zoals, footgolf, een 

goal scoren, slalommen, tafelvoetbal en een parcours afleggen! 

Zien wij jullie ook 27 december? 

 

 

 

 

 



Start 2020 met iets nieuws!                                           

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,-! 

Inschrijfperiode blok 2 start maandag 9 december! 

Van maandag 6 januari t/m vrijdag 21 februari vinden de (kennismakings-) 

cursussen van blok 2 plaats. Inschrijven kan vanaf maandag 9 december 16.00 

uur via de website.  

Sportief, creatief, muzikaal?  

Denk je bij drakenstijl aan sport? Drakenstijl is een van de vechtstijlen waarmee 

je bij More Chi Martial Arts kennis maakt bij deelname aan een cursus Shaolin 

Kempo. Hardlopen saai? Bij Eddie Beweegt wordt kidsrunning leuk door middel 

van spelvormen! Staat er bij jou in de buurt een tafeltennistafel eenzaam en 

alleen op het speelveld? Leer bij de cursus tafeltennis van HTTC hoe jij elke dag 

kan spelen op die tafel bij jou in de buurt.  

Of zit muziek jou in de vingers en word jij de nieuwe DJ van Houten? Leer het bij 

de DJ en producer cursussen van DJ School Houten. Denk jij ook wel eens dat 

muziek lezen ingewikkeld is? Niet als je leert wat een notenbalk is en de 

verschillende noten die daarbij horen in een cursus van Het Fluitenatelier. Of is 

bouwen jouw passie? Leer de basis van modelbouw en maak een modelauto, 

vliegtuig of droomhuis voor je lego bij een cursus van Bouwclub Houten.  

En er worden nog veel meer cursussen aangeboden! Op de website 

www.sportencultuurhouten.nl staat het cursusaanbod van blok 2. 

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/ 
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Moeder- en vaderdag cadeau 

Het maken van een moeder- en vaderdag cadeau wordt voortaan niet meer 

gestimuleerd vanuit school. Mocht uw kind iets willen maken voor moederdag 

en/of vaderdag, dan is dat een eigen initiatief en mag uw kind iets tekenen of 

knutselen, bijvoorbeeld tijdens de overblijf of thuis. Door te stoppen met de 

schoolse activiteiten voor moeder- en vaderdag wil de school rekening houden 

met de verschillen die er zijn. Er zijn kinderen van wie een ouder overleden is, 

kinderen met ouders van hetzelfde geslacht, kinderen met alleenstaande ouders 

en kinderen met gescheiden ouders.  

In de groepen 1/ 2 maken de kinderen wel voor beide ouders een leuk cadeautje 

voor de verjaardag van hun moeder en vader.  

 

Missie/Visie traject op ‘t Schoolhuys 

Op de studiedag van woensdag 13 november hebben we met het team de aftrap 

gedaan voor het herschrijven van de missie en visie. Met de komst van een 

aantal nieuwe collega’s en een nieuwe directeur is het goed om de missie en 

visie met elkaar te bespreken. Daarnaast was het ook al wat langer geleden dat 

er met elkaar over de missie en visie gesproken is.   

We hebben de missie al af en zijn nu met een aantal collega’s (de stuurgroep) 

bezig om de visie te bekijken en te herschrijven. Aan het einde van dit 

schooljaar willen we de nieuwe visie af hebben.    

De nieuwe missie van ‘t Schoolhuys is: 

't Schoolhuys biedt, in een (leer)omgeving van wederzijds vertrouwen 

en respect, aan alle kinderen passend en eigentijds onderwijs. 

De kinderen worden gestimuleerd en krijgen de ruimte om met plezier 

eigen capaciteiten maximaal te benutten en hun talenten verder te 

ontwikkelen. 

Ouders en kinderen zijn daarbij belangrijke samenwerkingspartners. 

 

 

 

 



 

 

Een goede visie heeft vele functies: 

 het geeft richting, 

 bindt het team, 

 kanaliseert de energie, 

 draagt er toe bij dat het team gefocust blijft op de hoofdtaak, 

 schept kaders en daarmee ruimte voor samenwerking, 

 is het anker voor besluiten en 

 motiveert. 

  

Het team van ‘t Schoolhuys weet waar we voor staan en waar we met elkaar 

mee bezig zijn. Tijdens dit traject vinden we het belangrijk om zowel de ouders 

als de kinderen van ‘t Schoolhuys ook hierover mee te laten denken. De 

kinderen en de ouders horen namelijk bij onze school en zijn belangrijke 

samenwerkingspartners, zoals in de missie staat. Hoe we dit precies gaan 

vormgeven, horen jullie nog.      

Namens het hele team van ‘t Schoolhuys wens ik alle ouders en kinderen een 

heerlijke kerstvakantie toe. Fijn kerstfeest en een gelukkig en gezond 2020! 

Groet,  

Tamara Schlick 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 29 januari 2020. 


