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19 februari 2020 

   

BELANGRIJKE DATA 

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 Luizencontrole Alle groepen 

Ma 9 maart t/m woe 18 

maart 

Goede doelen project Alle groepen 

Dinsdag 10 maart  Studiedag Alle groepen vrij 

Woensdag 18 maart  Schoolvoetbal Groepen 6/7/8 

Donderdag 19 maart Ouderavond Social 

Schools 

Alle ouders, inloop 

19.15 u, start om 

19.30 uur 

Woensdag 25 maart Nationale Grote 

Rekendag 

Groepen 1 t/m 8 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

 Schoolvakanties 2020-2021 

 Social Schools 

 Visie traject ‘t Schoolhuys 

 Identiteit op ‘t Schoolhuys 

 Carnaval op ‘t Schoolhuys 

 Goede doelen project 

 Nationale Grote Rekendag 

 Enquête buitenspeelgedrag 

 

 

 

 

 

 



Het nieuwe vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend  

Vakantierooster 2020-2021  

Herfstvakantie      Za 17 oktober 2020 t/m zo 25 oktober 2020  

Kerstvakantie        Za 19 december 2020 t/m zo 3 januari 2021  

Krokusvakantie     Za 20 februari 2021 t/m zo 28 februari 2021  

Pasen                   Vr 2 april 2021 t/m ma 5 april 2021  

Koningsdag           Dinsdag 27 april 2021  

Meivakantie          Za 24 april 2021 t/m zo 9 mei 2021  

Hemelvaart           Do 13 mei 2021 t/m zo 16 mei 2021  

Pinksteren            Maandag 24 mei 2021  

Zomervakantie      Za 17 juli 2021 t/m zo 29 augustus 2021 

 

 

Social Schools  

Als school stappen we over naar Social Schools. Social Schools is een handig en 

overzichtelijk platform voor oudercommunicatie. 

(https://www.youtube.com/watch?v=cL4LzkS5OI0 over de waarden van Social 

Schools). Wij als school delen groepsberichten met jullie als ouders, niet alleen 

op klassenniveau, maar ook op schoolniveau. Dat wil zeggen dat alle informatie 

vanuit de school binnenkomt op dezelfde app. Dus niet meer van de één een 

berichtje in de Parro app, van de ander een mailtje en vanuit de administratie 

een link naar de info, maar alles op één plek. Dat is veel prettiger en handiger! 

(Hoe andere scholen het ervaren: 

https://www.youtube.com/watch?v=W2ouORlDeM4) 

Binnen de Social Schools omgeving kunt u de schoolkalender inzien, de 

oudergesprekken inplannen, kinderen afwezig melden en nog veel meer.  

   

                                            Uitnodiging 

We nodigen alle ouders uit om op donderdag 19 maart naar de 
ouderavond te komen van Social Schools!  

Inloop: 19.15 u 

Start: 19.30 u 

Einde: 21.00 u 

https://www.youtube.com/watch?v=cL4LzkS5OI0
https://www.youtube.com/watch?v=W2ouORlDeM4


 

Om te zorgen dat alle ouders begrijpen hoe Social Schools werkt is er op 

donderdag 19 maart een ouderavond van 19.30 uur tot 21.00, speciaal 

georganiseerd door Social Schools zelf. Tijdens deze avond geeft Barry Kuijpers 

uitleg over het programma, maar komt ook ouderbetrokkenheid, gebruik van 

media en mediawijsheid voor u en uw kind aan bod. Er is voldoende ruimte voor 

het stellen van vragen.  

Neem u telefoon en/of tablet mee, zodat u zich direct kan aanmelden.  

Geeft u aan de leerkracht van uw kind uiterlijk vóór 17 maart door of u 

naar deze avond komt? Wij hopen op een hoge opkomst, zodat we met elkaar 

gebruik kunnen maken van de voordelen van Social Schools.   

Voor meer informatie: ww.socialschools.nl/school-app/  

 

Visie traject ‘t Schoolhuys                                  

Op woensdag 12 februari hebben een groepje ouders hun input gegeven op de 

nieuwe visie die we samen met het team aan het herschrijven zijn. Het was een 

erg leuke en interessante bijeenkomst. Allereerst hebben de ouders zelf 

nagedacht over welk onderwijs er nu nodig is voor de toekomst van de kinderen. 

Daarna zijn ze met elkaar daarover in gesprek gegaan. Als tweede opdracht 

hebben de ouders de posters die de leerkrachten ontwikkeld hebben bekeken. 

Daarop was te lezen wat we nu al doen binnen ons onderwijs en wat we graag in 

de toekomst zouden willen. De ouders konden met stickers aangeven wat zij 

belangrijk vonden. Deze informatie zullen we meenemen bij het herschrijven van 

de visie. Dank daarvoor!   

Op dinsdag 10 maart gaan we in de ochtend onder begeleiding van Harmke 

Braune van Buro Spring met het team verder met de visie. We hopen deze 

ochtend een nieuwe visie klaar te hebben. Daarnaast maken we een eerste 

aanzet welke gedragingen van de leerkrachten daarbij horen en wat de 

prioriteiten worden voor de komende periode. Uiteraard houden we u op de 

hoogte.         

 

 

 

 

 

http://www.socialschools.nl/school-app/


 

Identiteit op ‘t Schoolhuys 

Dit jaar zijn we druk bezig om onze katholieke identiteit passend bij onze visie 

uit te dragen en kinderen hierin te betrekken.  

Na de kerstvakantie zijn we in elke groep gestart met de levensbeschouwelijke 

methode Hemel & Aarde. Wellicht heeft u uw kind hierover al iets horen 

vertellen. Hieronder een stukje informatie over deze methode: 

Hemel en Aarde is een methode voor godsdienst en levensbeschouwing in het 

basisonderwijs. 

Hemel en Aarde is anders en uniek. Hemel en Aarde: 

 Daagt kinderen uit om zelf te ontdekken 

 Is een eigentijdse en creatieve methode met een open karakter 

 Bevat ook kunst, drama en filosoferen voor een bijzonder moment in de klas 

 Vraagt weinig voorbereidingstijd en biedt concrete lessen 

 Is inclusief een Paas- en kerstviering 

 Biedt in elk nummer een eigen thema 

Abonnees ontvangen een blad voor elke groep, en daarnaast toegang tot het digibord. 

Met liedjes, werkvormen, filmpjes en de vieringen. 

In de bijlage vindt u een ouderbrief behorende bij het nieuwe thema: Steen. Dit 

thema start na de voorjaarsvakantie. 

Ook de inhoud van de katholieke feesten bekijken we met het hele team dit jaar. 

Het gaat om deze feesten: Sint Maarten, Allerzielen, Kerst, Carnaval en Pasen. 

We hebben met elkaar hierover gesproken en zijn tot de volgende conclusie 

gekomen. We vinden het allemaal heel belangrijk dat de kinderen de katholieke 

betekenis van elk feest van ons meekrijgen én we vinden het belangrijk om 

samen deze feesten te vieren. 

Als eerste hebben we naar het feest Carnaval gekeken. We willen dit feest zo 

dicht mogelijk bij ons zelf en bij onze visie houden. Zo zijn we tot de conclusie 

gekomen dat we stoppen met de ‘Raad van Elf’ en de ‘Dansmariekes’. Dat heeft 

voor ons geen toegevoegde waarde meer. Het verkleden en de polonaise vinden 

we bij het vieren van het feest Carnaval horen en blijven we dus wel doen. Deze 

week staat in het teken van uitleg en onderzoek naar wat Carnaval nu eigenlijk 

inhoudt. Daarbij komt vasten zeker aan de orde. Vrijdag gaan we met z’n allen 

een mooi feest vieren dat bedoeld is om het leven te vieren en nog één keer uit 

je bol te gaan voordat de vastentijd begint. 

We hopen u hierover voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog 

vragen hebben, dan horen we dit graag. 

 

 

 

 



 

Carnaval   

Op vrijdag 21 februari vieren wij op ’t Schoolhuys 

Carnaval. De kinderen mogen die dag verkleed op 

school komen. Houdt u er rekening mee dat de 

kostuums niet griezelig zijn? Om deze gezellige 

dag vast te leggen zullen de leerkrachten foto’s 

maken. Deze komen in de Parro app. Serpentines 

mogen gebruikt worden, maar confetti en 

spuitbussen niet. Uw kind hoeft die dag geen 10 

uurtje mee te nemen en de groepen 5 t/m 8 

hoeven ook geen lunch mee te nemen. Daar wordt 

voor gezorgd! 

Voor de groepen 1 t/m 4 zijn de schooltijden ongewijzigd. 
Voor de groepen 5 t/m 8 draaien we een continurooster, zij lunchen op school en 

zijn om 14.00 uur uit. Houdt u er rekening mee eventueel de NSO over de 
veranderde tijd in te lichten? 
Wij hopen op een gezellig feest!! 
 

Goede doelen project 

In Nederland krijgen elk jaar rond de 600 kinderen te horen dat ze kanker 

hebben. Om deze kinderen zo goed mogelijk te behandelen is in 2018 het 

Prinses Maxima Centrum, alle kinderen die deze ziekte hebben worden sindsdien 

hier behandeld. Dit jaar willen we met ‘t Schoolhuys zo veel mogelijk geld 

inzamelen voor het Prins Maxima Fonds. Het fonds richt zich niet specifiek op het 

inzamelen van geld voor de genezing van kinderen, daar zijn de 

zorgverzekeraars voor, maar voor andere voorzieningen die helpen het zieke 

kind een zo goed mogelijk te helpen, zoals bijvoorbeeld muziekles, sporten, 

samen spelen en verschillende therapieën. Activiteiten die niet gelijk door de 

verzekeraar vergoed worden.  

Om dit doel te halen worden op ‘t Schoolhuys verschillende activiteiten 

georganiseerd, zoals de goede doelen markt op 18 maart of het inzamelen van 

lege flessen. 

We hopen ook dit jaar weer op een goede opbrengst! 

 

De Nationale Grote Rekendag 2020               

De Grote Rekendag is een op woensdag 25 maart 

voor groep 1 tot en met 8 en staat helemaal in het 

teken van rekenen. Het is een dag van onderzoekend 

leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien 

dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een 

dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn! 

 



 

 

De Grote Rekendag 2020 heeft als thema ‘De Getallenfabriek’. Eén van de 

vragen waarmee kinderen aan de slag gaan is: hoe maak je eigenlijk getallen? 

We hebben maar 10 cijfers (0 tot en met 9) en toch kunnen we met die cijfers 

verder tellen dan het aantal atomen in het heelal… In alle groepen onderzoeken 

de leerlingen – op hun eigen niveau – wat getallen zijn en wat je ermee kunt 

doen. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee. 

Uiteraard doen de kinderen van ‘t Schoolhuys ook mee! 

 

Enquête buitenspeelgedrag            

Beste ouders van ’t Schoolhuys, 

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met 

het opzetten van een bedrijf voor het 

profielwerkstuk dat ik dit jaar in VWO 6 moet gaan 

schrijven. De bedoeling van het bedrijf is een soort 

BSO op te zetten die zich vooral focust op het 

stimuleren van buitenspelen onder jonge kinderen, 

naar aanleiding van de daling die het de afgelopen 

jaren gezien heeft. Voor het opzetten van dit 

bedrijf is het belangrijk dat ik marktonderzoek uitvoer. Dit doe ik onder meer 

door middel van enquêtes. In deze digitale enquête stel ik verschillende vragen 

over het buitenspeelgedrag van uw kind(eren), die u anoniem kunt 

beantwoorden. Met de resultaten kan ik vervolgens een marktanalyse opstellen 

om het product zo dicht mogelijk bij de wensen van de klant te brengen. De 

resultaten uit de enquête zullen dus een duidelijk beeld van de gemiddelde 

ouder en basisschoolkind in Houten met betrekking tot buitenspeelgedrag 

schetsen. Deze resultaten zullen alleen worden gebruikt voor het werkstuk en 

worden verder niet naar buiten gebracht.  

U zou mij enorm helpen door de enquête in te vullen. Hier bent u maximaal tien 

minuten mee bezig. U kunt klikken op onderstaande link. 

https://www.survio.com/survey/d/A6U9L3Y1M9L6Q1S1V 

Hartelijk dank, 

Rick Smit 

De Passie Utrecht 

 

 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/A6U9L3Y1M9L6Q1S1V


 

 

 

 

 

We wensen alle kinderen en ouders/verzorgers een heerlijke voorjaarvakantie 

toe!  

Het team ‘t Schoolhuys   

 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 25 maart.  

 

Bijlagen: 

 Activiteiten voorjaarsvakantie jongerenwerk 

 Groepsaanbod jeugd en volwassen Vitras 2020 

 Brief nr. 4 Hemel en Aarde 

 


