
 

 

INFO 6 

29 januari 2020 

 

BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 30 en vrijdag 

31 januari  

Staking Alle leerlingen vrij 

Woensdag 5 februari Leerlingvrije dag voor de 

OB 

Groepen 1 t/m 4 

4,5 en 6 februari  Adviesgesprekken  Groep 8 

Vrijdag 14 februari Rapport wordt 
meegegeven 

Alle groepen 

Maandag 17 en 
woensdag 19 februari  

Rapportgesprekken Groep 1 t/m 7 

Vrijdag 21 februari  Carnaval en 
continurooster 

Alle groepen, 
continurooster voor de 

groepen 5 t/m 8  

Zaterdag 22 febr. t/m 

zondag 1 maart 

Krokusvakantie Alle groepen vrij 

Woensdag 4 maart  Schoolvoetbal Groepen 6/7/8 
 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

 Staking 30 en 31 januari 

 Speeltuin Buitenwereld open tijdens onderwijsstaking 

 Contact ouders en school 

 Interne contactpersoon (+ bijlage) 

 Trakteren op ‘t Schoolhuys 

 11 tips op weg naar een geschikte middelbare school 

 Filosoferen met kleuters  

 Nationale voorleesdagen 

 Nieuws van de Vreedzame school (+ bijlage) 

 Rapporten en inschrijven voor 10 minuten gesprek 

 Ouderportaal open voor uitslagen Cito’s 

 Hulpouders carnaval 

 Jeugd Elfstedentocht voor Wilhelmina Kinderziekenhuis 

 

 

 

 



 

Staking 30 en 31 januari                                    

De kwaliteit van ons onderwijs staat zwaar onder druk. Het is crisis. Het 

lerarentekort is enorm en ontregelt scholen. Structurele investeringen zijn nodig 

zodat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te werken. 

Steeds vaker zullen er onbevoegden voor de klas worden gezet, klassen naar 

huis worden gestuurd of vierdaagse schoolweken worden ingevoerd. Het 

lerarentekort raakt met name leerlingen die de meeste ondersteuning nodig 

hebben. Het wordt onmogelijk om alle leerlingen goed onderwijs te blijven 

bieden.  

Het lijkt er vaak op dat vooral leraren zich zorgen maken over de gevolgen van 

de crisis in onderwijs. Maar ook jullie, als ouders mogen zich zorgen maken, het 

gaat immers om de toekomst van jullie kinderen.       

Daarom vragen wij jullie steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende 

kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van 

serieuze structurele investeringen in het primair onderwijs raakt iedereen. Onze 

kinderen hebben recht op goed onderwijs!  

 

Speeltuin Buitenwereld open tijdens onderwijsstaking 

Aanstaande donderdag en vrijdag 30 en 31 januari staken veel basisscholen in 

Houten. Dus zijn veel kinderen dan vrij. Een prima gelegenheid om lekker te 

komen spelen op Buitenwereld! 

Normaal heeft Buitenwereld een winterstop. Maar speciaal vanwege de staking 

gaat Buitenwereld op deze dagen open. Donderdag en vrijdag van 13.00 - 

17.00 uur is jong en oud van harte welkom in de speeltuin en de 

kinderboerderij. Ook de horeca is dan open, voor koffie en een kleine 

versnapering. Tot donderdag! 

 

 

 



 

Contact ouders en school        

Op ‘t Schoolhuys vinden we het contact met jullie als ouders erg belangrijk. 

Zoals ook in onze nieuwe missie staat zien we de ouders als 

samenwerkingspartners. Jullie kennen jullie kind immers het allerbeste! School 

en ouders hebben elkaar nodig. Kinderen leren namelijk beter en gaan met meer 

plezier naar school als hun ouders bij de school betrokken zijn. Goede 

communicatie is van groot belang: zo voelen ouders zich verbonden met de 

school en de leerkrachten. We hebben samen met het team en de 

medezeggenschapsraad afspraken gemaakt hoe we zorgen voor een goede 

communicatie met de ouders. Zo hebben we afgesproken, dat er bij het 

startgesprek aan het begin van het schooljaar met alle ouders van iedere kind 

wordt gekeken hoe vaak en wanneer er contact is met school en de ouders.  

Op aanvraag van een gesprek van een ouders, gaat de leerkracht altijd akkoord 

en zoeken ze samen een passend moment. De leerkracht neemt zelf initiatief 

voor een gesprek als er sprake is van: 

 Stagnatie in het leerproces 

 Regelmatig extra hulp in de groep is op een bepaald leergebied 

 Er een groeispurt heeft plaatsgevonden, waardoor een kind uitblinkt in 

een bepaald vakgebied 

 Een leerling RT buiten de groep krijgt of hiermee stopt 

 Aangepast werk krijgt in de groep  

 Er een incident heeft plaatsgevonden 

 De leerkracht merkt dat er sociaal emotioneel iets aan de hand is 

We gebruiken de Parro app om wekelijks per groep een sfeer- of 

onderwijsinhoudelijk impressie te geven. Daarnaast gebruiken we de app als we 

hulp zoeken op school of voor andere praktische zaken. Met behulp van de 

maandelijks nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het reilen en zeilen 

van de school.   

 

Intern contactpersoon (ICP) 

Afgelopen periode is de intern contactpersoon langs de groepen 3 t/m 8 gegaan 

en heeft uitgelegd wat de rol van een intern contactpersoon op chool is.  

Bij ons op school is de intern contactpersoon: Francien Galjart.  

 

 



Wanneer een kind zorgen heeft en deze niet kwijt kan bij de ouders of eigen 

leerkracht, kan een kind altijd contact opnemen met de interne contactpersoon.  

Zij luistert naar het kind en neemt de zorgen serieus. Kinderen kunnen contact 

met haar opnemen door een briefje (met naam en groep) in het brievenbusje te 

doen dat staat in de stiltehoek in de aula, of haar te mailen: 

francien.galjart@schoolhuys.nl of door bij haar langs te lopen in groep 4. 

Meer uitleg kunt u lezen in de flyer in de bijlage. 

 

Trakteren op 't Schoolhuys     

Wij willen op school gezonde voeding stimuleren tijdens 

de tussendoortjes. Bij een verjaardag of feestdag mag 

dat natuurlijk ook door een gezonde traktatie uit te 

delen, zie bijvoorbeeld gezondtrakteren.nl voor 

inspiratie. Een traktatie hoeft niet (alleen) gezond te 

zijn. Wel vragen we u geen lolly’s en kauwgom uit te 

delen, dit in verband met de veiligheid. Zorgt u ervoor 

dat het een kleine traktatie is, zodat de kinderen ook nog hun meegebrachte 

tussendoortje kunnen opeten?     

 

11 tips op weg naar een geschikte middelbare school   

Bij het kiezen van een geschikte middelbare school voor je 

kind komt best veel kijken. Hier volgen een aantal tips die 

kunnen helpen om een goede keuze te maken. 

1) Kijk naar het type onderwijs wat aangeboden wordt: 

klassikaal/ traditioneel of met veel ruimte voor eigen 

initiatief. Heb je een voorkeur voor een school met een 

bepaalde geloofsovertuiging/onderwijsconcept of juist niet? 

2)  Bij scholenopdekaart.nl verschijnen alle VO-scholen in de buurt als je de 

woonplaats noteert. Daarnaast kun je ook het niveau aanvinken. 

3) Op dezelfde website (scholenopdekaart.nl) kun je eenvoudig scholen 

vergelijken. Zo kun je iets lezen over het profiel van de school en staat er ook 

hoe de school gewaardeerd wordt door de ouders en hoe tevreden de leerlingen 

zijn.  

4) Via scholenopdekaart.nl is ook te zien welke school wanneer open 

dagen/voorlichtingsmomenten heeft. Bezoek minstens drie open dagen, pas dan 

kun je scholen onderling vergelijken. 

5) Informeer hoe de brugklas is geregeld. Zijn er meerdere brugklassen? Zijn de 

brugklassen gemengd? (bijvoorbeeld VMBO-TL/HAVO brugklas). 

 

 

mailto:francien.galjart@schoolhuys.nl
http://gezondtrakteren.nl/


 

6) Probeer op de open dagen/ meeloopdagen te achterhalen hoe een normale 

schooldag eruitziet. Kun je les krijgen op verschillende niveaus? Is er tweetalig 

onderwijs? En wat doet de school aan ‘leren leren’ en zelfstandig werken?      

7) Hoe denkt de school over de sfeer, veiligheid, het opvoeden van kinderen? 

8) Hoe hoog is de ouderbijdrage en wat doen ze daarvoor? Denk aan aanschaf 

van laptops en ook buitenlandse reizen/excursies. 

9) Hoe gaat de school te werk met je kind als hij/zij niet kan meekomen/ bij 

leerproblemen? En is er ruimte voor uitblinkers/ extra verdieping? 

10) Is er buiten de gewone lessen extra aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van 

sport, ICT, cultuur of een extra andere taal? 

11) Vraag naar ervaringen van ouders die al een kind op die school hebben. Wat 

waarderen ze en wat vinden ze juist slecht aan die school?  

 

Filosoferen met kleuters                                                                                     

Dit jaar zijn we gestart met filosoferen met 

kleuters. Het is zeer verrassend om te 

filosoferen met (jonge) kinderen. Hun 

redeneringen zijn vaak ontroerend, origineel, 

creatief en ook verbazingwekkend slim. 

Als leerkracht stellen we alleen vragen. We geven geen 

antwoorden. De kinderen moeten zelf nadenken. En het mooie is, alle 

antwoorden zijn goed. 

Hoe gaat het in zijn werk? Er staat altijd 1 vraag centraal bijvoorbeeld 'is een 

baas altijd de baas'. Vervolgens laten we plaatjes van verschillende 'bazen' 

(moeder, oma, koning, rijke man, sinterklaas etc) zien en gaan we daarover in 

gesprek.  

Een andere vraag kan zijn 'van wat word je het meest gelukkig'. Vervolgens heb 

je een stapeltje met plaatjes.  

(voorgelezen worden, veel geld, buiten spelen, iets nieuws leren etc) Deze 

plaatjes mag een kind dan in volgorde van meest naar minder leggen. 

Vervolgens mag het gaan vertellen waarom het de plaatjes zo heeft neergelegd. 

Filosoferen is heel stimulerend voor kinderen. Hun woordenschat en mondelinge 

taalvaardigheid groeien, ze leren beter naar elkaar luisteren, vragen aan elkaar 

stellen, onder woorden brengen wat ze denken, hun eigen ideeën uiten en hun 

mening formuleren.  

Het is heel goed voor hun zelfvertrouwen want foute antwoorden bestaan niet! 

 

 



 

Nationale Voorleesdagen                               

Op woensdag 22 januari zijn de Nationale 

voorleesdagen van start gegaan. Veel opa’s en 

oma’s hebben zich opgegeven om te komen 

voorlezen in de onderbouw groepen. Erg leuk is 

dat! De kinderen van groep 8 vinden het ook 

erg leuk om voor te lezen. Zij lezen de 

komende tijd in tweetallen voor bij de peuters. 

Een erg leuk initiatief! 

Thuis voorlezen is natuurlijk ook erg leuk en leerzaam. Of je nu voor het slapen 

gaan een mooi verhaal voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er 

worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een 

positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. 

                                                                                              

Nieuws van de Vreedzame school 

Tijdens blok 4 van de Vreedzame School is het onderwerp: ‘We hebben hart 

voor elkaar’.  

Goed om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor 

een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame 

School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt 

en waarin kinderen “hart voor elkaar hebben”, d.w.z. dat ze met 

respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen 

in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens 

van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om 

conflicten positief op te lossen. 

Meer informatie over dit blok kunt u vinden in de bijlage. 

 

Rapporten en inschrijven voor het 10 minuten gesprek  

Vrijdag 14 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee 

naar huis. Graag ontvangen de leerkrachten zo spoedig 

mogelijk het rapport weer op school. Op maandag 17 en 

woensdag 19 februari zullen er 10 minuten gesprekken op 

school zijn. Via de Parro app kunt u zich vanaf vrijdag 7 

februari weer inschrijven. De eerste dag is dit alleen mogelijk voor de ouders 

met meerdere kinderen op school. Een dag later zal de Parro app ook geopend 

worden voor de ouders met één kind op ‘t Schoolhuys. Houd de Parro app dus 

goed in de gaten.  

 

 



Ouderportaal open voor uitslagen van de Cito’s                

In januari en de eerste week van februari maken de kinderen van de groepen 3 

t/m 8 Cito toetsen. Vanaf vrijdag 14 februari staat het ouderportaal open en 

kunt u de resultaten van uw kind/ kinderen inzien. Op dinsdag 3 maart zal dit 

onderdeel van het ouderportaal weer gesloten worden.  

 

Hulpouders gezocht voor Carnaval 

Vrijdag 21 februari vieren wij Carnaval op school. Om dit feest aan te kleden zijn 

wij op zoek naar ouders die willen komen helpen versieren op woensdag 19 

februari om 8.30 uur. Aanmelden kan bij Joska. joska.kippers@schoolhuys.nl 

Alvast bedankt! 

 

 

Utrecht, januari 2020 

Jeugd Elfstedentocht voor Wilhelmina Kinderziekenhuis 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Op zaterdag 1 februari 2020 organiseert De 

Vechtsebanen in samenwerking met de KNSB en 

alle schaatsverenigingen uit de provincie Utrecht 

de 35e Jeugd Elfstedentocht voor kinderen van 6 

tot en met 14 jaar. De ijsbaan wordt die dag 

omgetoverd in een Fries landschap en ‘de Tocht 

der Tochten’ wordt compleet nagebootst. 

Inclusief een start in het donker op de 

Bonkevaart in Leeuwarden, 11 stempelposten en 

een Elfstedenkruisje na afloop. Deze speciale 

editie van de Jeugd Elfstedentocht staat in het 

teken van het Wilhelmina Kinderziekenhuis 

(WKZ). Kinderen die deelnemen kunnen zich 

laten sponsoren om zoveel mogelijk geld op te 

halen voor onderzoek naar het kinderhart in het 

WKZ. De Vechtsebanen doet ook een bijdrage 

aan dit belangrijke doel. 
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Schaatst uw kind ook mee? Het is geweldig dat gezonde kinderen zich inzetten 

voor zieke kinderen door mee te schaatsen en geld op te halen. Hoe meer 

kinderen er mee doen, hoe meer geld er opgehaald kan worden. 

Inschrijven kan vanaf nu via www.vechtsebanen.nl/elfstedentocht 

Hartelijke groet, mede namens de directie van De Vechtsebanen, 

 

 

Onderzoek naar het kinderhart 

Dat geld is hard nodig, want nog steeds 

overlijdt in Nederland elke week minimaal 

1 kind aan een hartafwijking. Daarnaast 

loopt het merendeel van de kinderen met 

een aangeboren hartafwijking schade aan 

hart en hersenen op. Met een bijzondere 

MRI-scan, die specialisten en onderzoekers 

in het WKZ en het UMC Utrecht nu verder 

ontwikkelen, kan een 3D print van het 

kinderhart gemaakt worden zowel voor als na de geboorte. Zo kunnen ze de 

problemen aan het kinderhart nog beter in beeld brengen en zorgen voor een 

optimale behandeling. Om deze techniek daadwerkelijk toe te kunnen passen, is 

nog veel geld nodig. 

 

Vriendelijke groet, 

Team ‘t Schoolhuys 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 19 februari 

 


