
 

 

INFO 12  

                                                                                                  17 juli 2020 

 

BELANGRIJKE DATA 

Maandag 31 augustus  Eerste schooldag Groepen 1 t/m 8 

15 t/m 18 september 
i.p.v. 12 t/m 15 mei 

 

Avond4daagse gaat niet 

door! 

 

 

Woensdag 2 september Luizen controle Groepen 1 t/m 8 

Donderdag 10 

september  

19.30 u tot 20.30 u 

Informatiebijeenkomst   

 

Ouders van de groepen 

1/ 2 en 3 

Di, woe en do 15,16 en 

17 september 

Startgesprekken Groepen 1 t/m 8 

Woensdag 30 september Schoolfotograaf Groepen 1 t/m 8 

Dinsdag 6 oktober  Informatiebijeenkomst Ouders van groep 7 en 8 

Woensdag 7 oktober Studiedag leerkrachten, 

alle leerlingen vrij 

Groepen 1 t/m 8 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

• Vakantie en studiedagen schooljaar 2020- 2021 

• De zomervakantie en Corona 

• Dorr als leerlingvolg systeem in de kleutergroepen 

• Logo 3000: woordenschat methode 

• Social Schools en Parro app stopt 

• Bezetting van de groepen en de wisselmiddag 

• TSO volgend schooljaar en de kosten 

• Startgesprekken 

• Passend Onderwijs 

• Bericht van de Medezeggenschapsraad 

• Leerlingenraad en de pannakooi    

• Het CJG staat voor je klaar 

• Afscheid Mieke en Marijke 

• Er is een tijd van komen, en een van gaan 

• De Buitenbalie 

• Tot slot: bedankje voor alle ouders en fijne vakantie! 

 

 

 



 

Vakanties schooljaar 2020 –2021 en studiedagen 

 

Hierbij de vakanties voor aankomend schooljaar en de studiedagen van  

‘t Schoolhuys.  

  

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 

  

 

5 Studiedagen voor alle groepen: 1 t/m 8 zijn vrij   

Noteer het s.v.p. in de agenda! 

Woensdag 7 oktober 2020 

Dinsdag 24 november 2020 

Woensdag 3 februari 2021 

Vrijdag 19 maart 2021  

Woensdag 30 juni 2021 

 

De zomervakantie en Corona  

Iedereen die op vakantie wil naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het 

reisadvies voor dat land te controleren op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt 

afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ 

geldt een negatief reisadvies.  

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland


 

Ouders moeten tot 14 dagen na een vakantie in een oranje of rood land 

thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. De 

quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Voor kinderen tot en 

met 12 jaar geldt een uitzondering; zij mogen wel naar school en aan 

sportactiviteiten deelnemen. 

Verzuim door quarantaine 

Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is geen geldige reden 

voor verzuim. 

We gaan er dan ook vanuit dat jullie geen reis maken naar landen waarvoor 

'code rood' of 'code oranje' geldt of minstens 14 dagen voorafgaand aan het 

begin van het nieuwe schooljaar terug zult zijn, zodat de quarantaineperiode in 

vakantietijd plaatsvindt. 

Reizen naar landen met 'code geel' of 'code groen' 

Naar landen met 'code geel' of 'code groen' kan gereisd worden, ook als dat niet 

noodzakelijk is. Vakantie wordt beschouwd als een niet-noodzakelijke reis. Jullie 

kunnen daarom vakantie genieten in deze landen. 

 

Nieuw leerlingvolgsysteem voor de groepen 1/ 2: Dorr  

De eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode 

komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze hun verdere 

schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis gelegd. Voor het dagelijks en 

systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de 

opbrengsten daarvan, is de Dorr methode voor groep 1 en 2 ontwikkeld. 

Aankomend schooljaar 2020- 2021 starten we in de groepen 1/ 2 met Dorr, een 

nieuw kleutervolgsysteem, waarmee de ontwikkeling van kleuters aan de hand 

van leer- en ontwikkelingslijnen gevolgd wordt.   

Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die 

passen bij zijn belevingswereld. Geen voorgekauwd materiaal, maar 

zelfontworpen lessen. De verworvenheden van het voormalige kleuteronderwijs 

worden verweven met de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied.  

                          

 



 

Er wordt gewerkt met periodes van 3 x 12 weken (met daarbij een aantal 

remediërende weken), waarbij week 12 een ijkpunt is. Iedere periode bestaat uit 

het plannen van leerlijnen, de uitvoering van het aanbod, het observeren, het 

registreren, het evalueren van de opbrengsten en opnieuw aansluiten van het 

aanbod. De ingevoerde observaties worden op een mooie, overzichtelijke 

(digitale) leerling kaart getoond, die we ook kunnen gebruiken als leidraad bij 

onze oudergesprekken. Doordat we een eigen invulling kunnen geven aan de 

uitvoering van DORR, geeft het ons de mogelijkheid om het gebruik ervan 

volledig af te stemmen op onze schoolvisie. Uw kinderen komen op hun sterkst 

groep 3 binnen! 

 

LOGO 3000, woordenschat methode voor de peuters en de kleuters    

 

Aankomend schooljaar gaan we starten, in samenwerking met onze 

peuterleidsters van Kind en Co met LOGO 3000. LOGO 3000 is een hulpmiddel 

om de woordenschat van kinderen uit te breiden. Het is een slimme en goed 

onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste 

fase van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal om 

de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke manier snel en speels 

uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters in groep 1 

en 2. Leerkrachten en leidsters krijgen mooi opgemaakte wandplaten, 

praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en 

versjes en allerlei snelle spelvormen om de woordenschat van alle kinderen op 

een hoog niveau te brengen.  

We weten uit onderzoek een heleboel over woorden- schatverwerving. 

We kennen de risico’s die kinderen lopen als ze de basiswoorden niet snel 

genoeg leren. Helaas blijven grote groepen kinderen op school achter, 

simpelweg omdat ze over te weinig woorden beschikken. Er zijn twee belangrijke 

redenen waarom het intensiveren van woordenschatonderwijs boven aan het 

prioriteitenlijstje moet staan: 

Woordenschatontwikkeling heeft een directe relatie met schoolsucces. 

In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te 

kunnen begrijpen. Woordenschat is de basis om mee te kunnen doen, om mee 

te kunnen praten en om mee te kunnen denken. Als de kinderen te weinig 

woorden kennen om de les te begrijpen leren ze minder bij: dat verstoort hun 

verdere schoolloopbaan. 

 



Woordenschatontwikkeling is cruciaal voor het leren lezen. 

Op grond van het aantal gekende woorden in de kleuterleeftijd blijkt men te 

kunnen voorspellen hoe goed een kind van 10 jaar begrijpend kan lezen. Dat 

heeft onderzoek uitgewezen. Als kinderen te weinig woorden kennen kunnen ze 

de techniek van het lezen wel onder de knie krijgen maar er is onvoldoende 

tekstbegrip. Vooral bij het lezen van schoolboek-teksten lopen ze daar continu 

tegen aan: ook dat zal hun verdere schoolloopbaan ernstig verstoren. 

Peuters en kleuters leren alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor 

Amsterdamse Kleuters (de BAK). Zo gaan ze goed voorbereid naar groep 3. BAK 

staat voor Basiswoordenlijst Amsterdamse kleuters. De Gemeente Amsterdam 

heeft deze lijst laten ontwikkelen door het instituut ITTA van de Universiteit van 

Amsterdam. De BAK bevat de 3000 belangrijke woorden die kinderen moeten 

kennen als ze naar groep 3 gaan: woordenlijst 1, die kinderen leren in groep 1 

en woordenlijst 2 voor groep 2. Als ze de BAK kennen, hebben ze een 

belangrijke basis waarop ze verder kunnen bouwen. 

                

Op de studiedag van woensdag 7 oktober krijgen de leerkrachten van ‘t 

Schoolhuys samen met de peuterleidsters van Kind en Co een training, zodat zij 

goed opgeleid zijn om met deze prachtige methode aan de slag te kunnen!    

Social Schools; Parro app stopt!  

We hopen inmiddels dat alle ouders met de koppelcode de app van Social 

Schools geïnstalleerd heeft, want vanaf 1 augustus 2020 zal de Parro app niet 

meer gebruikt worden en zal veel qua communicatie via Social Schools verlopen. 

Daarnaast is het van belang, dat u de beeldgebruik voorkeuren heeft ingevuld 

van Social Schools. Wij hebben namelijk volgens de AVG wet toestemming nodig 

voor het publiceren van beeldmateriaal van jullie kinderen. We moeten als 

school kunnen aantonen dat we toestemming hebben van de ouders van onze 

leerlingen. Binnen het platform van Social Schools kan het gaan om het gebruik 

van beeldmateriaal binnen de community en de website van onze school. Het is 

belangrijk dat dat goed geregeld is! Ga naar de button ‘administratie ‘om deze 

voorkeuren per kind aan te geven.    

Inmiddels zijn de twee online ouderavonden van 30 juni en 1 juli ook geweest en 

hebben sommige ouders daar ook gebruik van gemaakt, om wat meer te weten 

te komen over Social Schools.  

 

 



Vanaf het nieuwe schooljaar zal Social Schools voor de volgende gebruikt 

worden: 

•  De leerkracht plaatst wekelijks een bericht met een leuke foto 

•  De nieuwsbrief wordt via Social Schools verstuurd 

•  Absenties melden, zoals ziekmelden of een doktersbezoek  

•  Planning is zichtbaar 

•  Gesprekkenplanner 

 

Bezetting van de groepen  

Het is weer gelukt! We hebben ook het laatste puzzelstukje van de formatie 

opgelost. In de vorige nieuwsbrief is reeds bekend gemaakt welke juf(fen) of 

meester volgend jaar voor welke groep staat. Ook voor groep 4 hebben we een 

nieuwe goede en leuke juf gevonden, die samen met juf Josélique de kinderen 

les gaat geven. Ze heet Lilian van Leeuwen en gaat op de maandag en dinsdag 

lesgeven aan groep 4. Juf Josélique staan dan op de woensdag, donderdag en 

vrijdag voor de groep. Afgelopen donderdag, bij de wisselmiddag hebben de 

kinderen al even kunnen kennismaken met de nieuwe juf(fen) en meester. We 

heten juf Lilian en ook juf Jolien van harte welkom op ‘t Schoolhuys!  

Juf Lilian stelt zichzelf even aan jullie voor:  

 

Hallo allemaal,                                                                               

 

Mijn naam is Lilian van Leeuwen. Ik ben 32 jaar en ik woon samen met mijn 

man Ruben en onze 2 dochters Hannah (6 jaar) en Elise (4 jaar) in Houten.  

Na de zomervakantie sta ik samen met Josélique in groep 4. Ik ben er op de 

maandag en dinsdag.  

Ik sta nu bijna 9 jaar voor de klas en ik heb op verschillende scholen de 

onderbouwklassen gedraaid.  

Ik heb heel veel zin om na de vakantie te starten op ’t Schoolhuys. Met de 

wenmiddag kom ik even langs om de kinderen vast te ontmoeten.  

Tot na de vakantie! 



TSO volgend schooljaar 2020- 2021 en de kosten  

De afgelopen weken hebben de leerkrachten met de kinderen zelf in de klas 

gegeten en hebben de TSO medewerkers alleen met de kinderen buiten 

gespeeld.  

In het nieuwe schooljaar gaan we weer terug naar hoe het voor Corona tijd was: 

de TSO wordt weer verzorgd door de TSO medewerkers. Zij komen in de klas 

eten met de kinderen en vervolgens wordt er buiten gespeeld of binnen 

geknutseld/ filmpje gekeken. Naast de vrijwilligers die dit werk doen hebben we 

in de bovenbouw 3 pedagogisch medewerkers van Kidslodge. Deze medewerkers 

zijn duurder in de kosten dan de vrijwilligers en gaan volgend jaar in prijs 

omhoog. De kosten zijn niet meer dekkend en de afgelopen vier jaar is de prijs 

voor het overblijven gelijk gebleven.  

 

 

Nu zijn we echter genoodzaakt om de kosten van de overblijf met ingang van 

het nieuwe schooljaar te verhogen van 2,20 Euro naar 2,50 Euro. Het jaar 

daarop 2021- 2022 zal de prijs met 10 cent verhoogd worden van 2,50 Euro 

naar 2,60 Euro. De MR heeft hier mee ingestemd.  

Startgesprekken in het nieuwe schooljaar   

In het nieuwe schooljaar (dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 

september) worden er startgesprekken gehouden met de ouders en vanaf groep 

6 met de kinderen erbij. Het startgesprek is bedoeld om een goede start met 

elke ouder te maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om 

een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder en dus om een 

individuele start met elke ouder. Individueel contact met elke ouder zorgt 

namelijk beter voor het opbouwen van deze vertrouwensrelatie. Daarom is een 

goede start met elke ouder beter dan een collectief beginmoment, zoals een 

informatieavond.  

Het startgesprek wordt ook wel een ‘kennismakingsgesprek’ of ‘omgekeerde 

tienminutengesprek’ genoemd.  



De bedoeling is dat jullie als ouders in het begin van het schooljaar over jullie 

kind vertellen, heldere afspraken maken met de leerkracht en uit te spreken wat 

de school en ouders van elkaar verwachten. Om te zorgen dat jullie als ouders 

goed voorbereid zijn op dit gesprek, krijgen jullie een week voor aanvang van 

het gesprek een startgesprek formulier toegestuurd wat jullie van tevoren, al 

dan niet samen met jullie kind, in kunnen vullen.  

Op deze manier maken we een goede start met elkaar! 

 

Passend Onderwijs 

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop vanaf 1 augustus 2014 

extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Passend onderwijs 

geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Het doel van 

passend onderwijs is te zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, 

dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is, en dat er geen leerlingen meer 

thuiszitten. Om dit voor elkaar te krijgen, werken scholen samen. Alle scholen in 

een regio of stad zijn onderdeel van een samenwerkingsverband passend 

onderwijs. In Houten maken wij onderdeel uit van het samenwerkingsverband 

Profi Pendi. Iedere school heeft een eigen ondersteuningsprofiel met informatie 

over de ondersteuning op die school. Dit profiel wordt komend schooljaar in 

opnieuw beschreven. Dit wordt aangestuurd door Profi Pendi. Iedere school biedt 

basisondersteuning, bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie of ADHD. Voor 

sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig, zoals bij een autisme spectrum 

stoornis of een chronische ziekte. Ook aanpassingen en ondersteuning voor 

hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van passend onderwijs.  

Veel afspraken over hoe we werken hebben we het afgelopen jaar in het 

begeleidingsplan beschreven en aan de MR voorgelegd. Het begeleidingsplan 

kunt u lezen op onze website via deze link: https://www.schoolhuys.nl/wp-

content/uploads/2020/07/Begeleidingsplan-2020-2021-voor-ouders.pdf 

Zoals hierboven is beschreven, bieden wij ook aanpassingen en ondersteuning 

voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit kan een maatwerktraject zijn, naast 

de afspraken die we schoolbreed hebben gemaakt. Wat betreft de schoolbrede 

afspraken hebben we hiervoor nieuw beleid ontwikkeld dat we volgend jaar 

invoeren. 

Voor leerlingen die snel door de lesstof gaan wordt een gestructureerd compact 

programma in de groep aangeboden. De tijd die hierdoor overblijft, wordt 

gebruikt om te werken aan projecten in de groep samen met een maatje. Dit 

werken is gericht op onderzoekend leren, leren leren en het werken aan 

persoonlijke doelen. Voor de leerlingen die dit betreft ontvangt u hiervoor aan 

het begin van het schooljaar extra informatie voorzien en wordt dit tijdens de 

startgesprekken ook met u en de leerling besproken.  

 

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de intern begeleider 

Carmen Klaver carmen.klaver@schoolhuys.nl 

https://www.schoolhuys.nl/wp-content/uploads/2020/07/Begeleidingsplan-2020-2021-voor-ouders.pdf
https://www.schoolhuys.nl/wp-content/uploads/2020/07/Begeleidingsplan-2020-2021-voor-ouders.pdf
mailto:carmen.klaver@schoolhuys.nl


 

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 

Nu het schooljaar 2019-2020 ten einde is, blikt de MR terug op dit bewogen 

jaar. Door de Corona-crisis verliep dit jaar anders dan normaal. Aan alle 

kinderen, ouders en leerkrachten grote complimenten hoe ieder hier mee is 

omgegaan! 

In de MR worden onderwerpen besproken die voor de school actueel zijn. Het 

afgelopen jaar heeft de MR vijf keer regulier vergaderd en twee keer tussentijds 

via Teams. Tijdens de Corona-periode heeft de MR extra overleg gehad om de 

plannen voor het gedeeltelijk opengaan van de school de bespreken. 

Een belangrijk actueel punt voor de school dit jaar was het opstellen van een 

vernieuwde visie en missie, die inmiddels met de ouders gedeeld is. De doelen 

en activiteiten die hieruit voortkomen zijn besproken in de MR, zoals het geven 

van goede instructie, goed klassenmanagement, goed onderwijs, uitstekende 

zorg en een professionele cultuur. In het nieuwe schooljaar zullen deze 

onderwerpen weer aan bod komen.  

Vanuit het MR-budget zijn nieuwe, passende hesjes aangeschaft met ’t 

Schoolhuys-logo erop, zodat kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer als ze 

op de fiets gaan. De hesjes zullen in het nieuwe schooljaar beschikbaar zijn.  

Marit Béguin is voor drie jaar herkozen als ouder-lid van de MR. Helaas gaat juf 

Annette de MR verlaten, bedankt voor je inzet en enthousiasme de afgelopen 

jaren! Meester Kevin gaat juf Annette in het nieuwe schooljaar vervangen.  

We wensen iedereen een fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!  

  

Samenstelling MR schooljaar 2020-2021 

Voorzitter: Marit Béguin (ouder) 

Secretaris (gedeeld): Josélique Kokhuis (personeel) 

Secretaris (gedeeld): Anouchka Dekker (personeel) 

MR lid: Kevin Goes (personeel) 

MR lid en contactpersoon Oudervereniging: Michiel Dissel (ouder) 

MR lid: Petra Wilbrink (ouder) 

 

 

 

 

 



Leerlingenraad en de Pannakooi     

   

De leerlingenraad is op vrijdag 10 juli heel druk bezig geweest om al het geld te 

tellen wat de kinderen hebben verzameld met de challenges voor de pannakooi.  

We hebben 1582,55 Euro opgehaald!!!!  

Een prachtig bedrag! Dat hebben alle kinderen van ‘t Schoolhuys heel goed 

gedaan! TOP!  

De oudervereniging verdubbelt dit bedrag en de MR doet ook een gift. Ook de 

school kan een flink bedrag toevoegen. Op dit moment zijn we verschillende 

offertes aan het vergelijken en gaan we daarna een keuze maken. Zodra er 

meer bekend is brengen we jullie op de hoogte!    

 



Het CJG staat voor je klaar 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin staat klaar voor gezinnen, kinderen en 

jongeren in Houten. We komen graag bij je langs voor vragen over opvoeden en 

opgroeien. Over een maandje begint de vakantietijd en door de coronacrisis zijn 

kinderen, jongeren en ouders in deze tijd veel meer thuis dan gewoonlijk. Dat 

kan voor spanningen zorgen.  

 

Spanningen die er misschien al waren, of door de situatie juist zijn ontstaan. 

Ervaar je stress of maak je je zorgen? Vind je het fijn om je hart te luchten?  
We zijn er ook voor vragen over onder andere: sociale contacten, (faal)angst, 

somberheid, zelfvertrouwen, puberteit, jonge mantelzorgers, interactie tussen 

ouders-kind, kinderen in een scheidingssituatie, opvoedvaardigheden en 

ouderschap.  

 

Ook start dinsdag 22 september weer een KIES-groep voor kinderen van 4-8 

jaar. Zie bijlagen voor meer info en het aanmeldformulier. 

 

Het CJG staat voor je klaar. Mocht je twijfelen of je vraag bij ons aanbod past, 

neem dan gerust contact op. We denken graag met je mee. 

 We zijn bereikbaar via whatsapp of je kunt bellen op nummer: 0646000775. Je 

kunt ook je vraag mailen naar info@cjghouten.nl of een kijkje nemen op onze 

Facebookpagina. Als je contact opneemt plannen we een (bel)afspraak met je in. 

Wie weet tot snel! 

  

  

 

Afscheid juf Mieke en juf Marijke van ‘t Schoolhuys 

Na samen 54 jaar! op ’t Schoolhuys te hebben gewerkt, gaan juf Mieke en juf 

Marijke met pensioen. Mieke heeft 28 jaar en Marijke 26 jaar met heel veel 

plezier op ’t Schoolhuys lesgegeven aan een heleboel kinderen van ‘t 

Schoolhuys. 

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar, zeker met de sluiting van de school 

vanwege Corona. Gelukkig hebben Mieke en Marijke het jaar samen met de 

kinderen kunnen afronden. Op school hebben alle kinderen van ‘t Schoolhuys in 

de laatste week met een lied, dansje of gedicht gedag gezegd van deze twee 

fantastische juffen! Vandaag, vrijdag 17 juli wordt er een high tea georganiseerd 

om van de collega’s afscheid te nemen. We gaan deze kanjers absoluut missen!  

Gelukkig hebben beide dames aangegeven graag zo nu en dan eens te komen 

invallen.  

http://info@cjghouten.nl/
https://www.facebook.com/cjghouten/


 

We bedanken Mieke en Marijke heel erg voor al hun inzet op ’t Schoolhuys en 

wensen de dames alle goeds en nog vele gezonde en gelukkige jaren toe!   

 

 

Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan 

Het einde van het schooljaar betekent voor de 

Oudervereniging ook dat we afscheid nemen van enkele 

van onze leden. Leden die met veel enthousiasme 

activiteiten en feesten op school hebben georganiseerd.  

Anneloes, Harry, Martine, Marieke, Sharon en Leandra, 

dank voor jullie inzet en fijne samenwerking! 

Dit jaar een grote groep die ons gaan verlaten. Daarom zijn we extra blij dat zes 

nieuwe leden ons komen versterken in het nieuwe schooljaar: 

Vivian, Dirk, Hiatske, Laura, Tom en Diana, welkom bij de OV! 

We kijken er naar uit om samen met jullie ook komend schooljaar weer mooie 

activiteiten te organiseren! 

Tenslotte wens ik de leerlingen en ouders van groep 8 veel plezier op de nieuwe 

school. Ik hoop dat jullie je daar net zo thuis gaan voelen als op ons Schoolhuys. 

Ik weet zeker dat jullie goede bagage meenemen; dank voor wat jullie allemaal 

hebben gebracht! 

Fijne zomervakantie allemaal, 

Arjan van Hoorn 

 Voorzitter Oudervereniging 

 



De Buitenbalie start op 21 juli 

Kom in de zomervakantie naar het Natuurkwartier en leen spulletjes om te 

spelen en te ontdekken. Leen een schepnet of zandspeelgoed, maak een 

natuurschilderijtje, maak heksensoep, ontdek wat er groeit in de moestuin, 

maak een muziekinstrument….en nog zo veel meer! 

Meer informatie treft u aan in de bijlagen. 

 

Tot slot...     

Het schooljaar zit erop! Graag willen we alle ouders heel erg bedanken voor jullie 

inzet tijdens dit turbulente schooljaar 2019- 2020. Samen met jullie en het team 

van ‘t Schoolhuys hebben we laten zien dat we flexibel zijn en er met veel 

daadkracht en enthousiasme het beste van maken voor onze kinderen. 

Zoals het er nu naar uitziet zijn de ouders helaas ook in het nieuwe schooljaar 

nog niet welkom op het schoolplein en mogen jullie ook dan nog niet de school 

inkomen. De openingstijden van de school worden wel weer als voor Corona. Dat 

betekent dat de deur om 8.20 u opengaat. De groep 3 kinderen blijven gebruik 

maken van de ingang bij de nood en mogen daar hun fietsen plaatsen. De deur 

voor de kleuters gaat om 8.15 u open. Ook daar blijven we gebruik maken van 

de twee verschillende hekken. We hopen op uw begrip. Laten we hopen dat er in 

de toekomst weer steeds meer mogelijk is.  

Dan rest ons alleen nog maar om alle ouders en kinderen een hele fijne en 

ontspannen zomer toe te wensen! 

We zien elkaar, hopelijk in goede gezondheid, weer op maandag 31 augustus!   

Zonnige groet, 

  

Team ‘t Schoolhuys  

                 

   

De volgende INFO verschijnt op woensdag 2 september 
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