
 

 

INFO 1 

                                                                                        2 september 2020 

 

BELANGRIJKE DATA 

Maandag 7 en 14 

september 

Mediatorentraining op 

school 

Leerlingen bovenbouw  

Dinsdag 8 september OV vergadering OV ouders 

Donderdag 10 

september 

Informatie avond 

Gaat helaas niet door! 

groepen 1, 2 en 3 

 

Di 15, woe 16 en do 17 

september 
 

Startgesprekken Alle ouders en leerlingen 

vanaf groep 6 

Maandag 21 september 
t/m 25 september 

Week tegen pesten Alle groepen 

Woensdag 23 september Start Kinderpostzegels Groepen 7 en 8 

Woensdag 23 september Kangoeroedag  Groepen 1/ 2 

Woensdag 30 september 
t/m 11 oktober 

Start Kinderboekenweek Alle groepen 

Woensdag 30 september De schoolfotograaf 
komt! 

Alle groepen 

Vrijdag 2 oktober Atletiekdag Groepen 6, 7 en 8 

Donderdag 8 oktober  Jaarvergadering OV Ouders 

Vrijdag 9 oktober Podium optreden  Groepen 1 en 2 

Dinsdag 13 oktober Informatieavond POVO Groep 7 en 8 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

• Ventilatie maatregelen vanwege Corona 

• Informatieavonden van de groepen 1/2, 3 en 7 en 8 

• Startgesprekken en invullen van formulier 

• Afspraken zoals doktersbezoek, orthodontist enz. 

• Uitnodiging jaarvergadering oudervereniging op 8 oktober 

• Week tegen pesten 

• Kinderpostzegels voor de groepen 7 en 8 

• Kangoeroedag groepen 1/ 2 

• Kinderboekenweek 

• Schoolfotograaf 

• Social Schools 

• Pannakooi 

• Podium optredens en Corona 

• Tot slot 



 

Corona en vervanging                                         

Als je klachten hebt die passen bij het coronavirus, zoals neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius blijf je 

thuis. Dat geldt voor zowel volwassenen als kinderen. Kinderen uit groep 1 en 2 

mogen bij een verkoudheid wel naar school komen.  

Heb je naast de milde klachten ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of 

benauwdheid, dan mogen ook huisgenoten niet naar buiten tot de uitslag van de 

test bekend is; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen.  

Het is belangrijk dat alle ouders deze maatregelen goed naleven en de school 

informeren als er iets aan de hand is, zodat we dat goed kunnen monitoren. 

Uiteraard gelden deze maatregelen ook voor de medewerkers van ‘t Schoolhuys. 

Dat kan betekenen, dat een leerkracht bij milde klachten niet kan komen 

werken. We gaan dan eerst kijken of we het binnen de school op kunnen lossen. 

Als dat niet lukt, proberen we een vervanger te regelen. Als dat ook niet lukt 

bekijken we of we de groep voor maximaal 1 dag verdelen over de andere 

groepen. Is er geen oplossing, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de klas naar 

huis te sturen. We realiseren ons dat dit voor veel ouders een hoop geregel is, 

maar hopen op jullie medewerking en begrip.             

Ventilatie maatregelen vanwege Corona  

Vanwege Corona is het van groot belang om op school goed te ventileren.  

Op ‘t Schoolhuys hebben we in elk lokaal WKW ventilatie: warmte terugwin 

installatie. Hier wordt de lucht uit de ruimte afgezogen. De installatie verwarmt 

of koelt de lucht die in de ruimte geblazen wordt.  

Deze installaties worden de komende weken gecontroleerd en in de hoogste 

stand gezet, zodat het systeem optimaal werkt. Daarnaast zullen de dakramen 

en de vensterramen regelmatig openstaan om te zorgen voor frisse lucht. Op 

deze manier proberen we zo goed mogelijk de ruimtes te ventileren. We zorgen 

ervoor dat de kinderen en de leerkrachten in een lokaal verblijven waar de lucht 

zo schoon mogelijk is, zonder dat het te koud of te warm is in de klas. Een extra 

vestje of trui is wel prettig, zodat, als het raam even openstaat het niet meteen 

te koud is.  



                                                                                                                                                     

 

Informatieavonden van de groepen 1/2, 3 gaan niet door. De 

informatieavond voor de groepen 7 en 8 gaan wél door!   

Het liefste hadden we gewild dat we alle ouders op school zouden kunnen 

uitnodigen om jullie op de hoogte te brengen van alle belangrijke informatie. 

Daarnaast is het altijd prettig dat ouders elkaar ontmoeten. Helaas kan dat 

vanwege Corona niet. Zoals jullie weten mogen ouders het schoolgebouw niet 

betreden en kunnen we met zo veel ouders ook niet de 1,5 meter afstand 

garanderen. Vandaar dat de informatieavonden van de groepen 1, 2 en 3 helaas 

niet doorgaan. Natuurlijk zullen alle leerkrachten van de groepen 1 t/m 6 een 

informatiebrief aan de ouders toesturen, zodat jullie toch op de hoogte zijn. Op 

woensdag 9 september ontvangen jullie via Social Schools de brief per groep. 

Mochten jullie vragen hebben, dan mail of bel gerust de leerkracht van je kind. 

Dit zijn de mailadressen van de leerkrachten: 

Groep 1/ 2 A mariska.deligt@schoolhuys.nl 

martine.deklein@schoolhuys.nl 

Groep 1/ 2 B mariette.paquay@schoolhuys.nl 

saskia.pothoven@schoolhuys.nl 

Groep 3 anouchka.dekker@schoolhuys.nl 

Groep 4 lilian.vanleeuwen@schoolhuys.nl 
joselique.kokhuis@schoolhuys.nl 

Groep 5 francien.galjaart@schoolhuys.nl 

jolien.strien@schoolhuys.nl 

Groep 6 kevin.goes@schoolhuys.nl 

Groep 7 linda.matthies@schoolhuys.nl 

Groep 8 annette.dewit@schoolhuys.nl 

 

De informatieavond van de groepen 7 en 8 gaat op dinsdag 13 oktober wél door. 

We gaan in 3 rondes de informatie aan de ouders over de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs geven.  

Het ziet er dan als volgt uit: 

Ronde 1: 19.00 u tot 19.30 u 

Ronde 2: 19.45 u tot 20.15 u 

Ronde 3: 20.30 u tot 21.00 u 

Een week van tevoren horen jullie in welke ronde je bent ingedeeld. We willen 

jullie vragen om alleen te komen, maximaal 1 ouder per kind. Kom daarnaast 

niet te vroeg en niet te laat, zodat we voldoende afstand van elkaar kunnen 

bewaren.  

mailto:Mariska.deligt@schoolhuys.nl
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Startgesprekken voor alle ouders en kinderen van groep 6, 7 en 8 

 

Op 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. 

We kiezen ervoor om deze gesprekken op school, op 1,5 meter afstand te laten 

plaatsvinden in het klaslokaal van jullie kind.  

We gebruiken de volgende in- en uitgangen: 

Groep 1/ 2 A Kleuteringang, blauwe hek 

Groep 1/ 2 B Kleuteringang, hek bij speeltoestel 

Groep 3 Nood gebouw ingang 

Groep 4 hoofdingang 

Groep 5 hoofdingang 

Groep 6 Bovenbouw ingang 

Groep 7 Bovenbouw ingang 

Groep 8 Nood gebouwingang 

 

De ouder en vanaf groep 6 met het kind erbij, worden buiten door de 

leerkracht opgehaald en na het gesprek ook weer naar buiten teruggebracht. 

Let erop dat je als ouder niet te vroeg en niet te laat komt en dat je 1,5 meter 

afstand houdt van andere ouders die je eventueel tegenkomt.     

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 volgende week dinsdag 8 september een startgesprek formulier 

toegestuurd wat jullie, al dan niet samen met jullie kind, in kunnen vullen.  

Op deze manier maken we een goede start met elkaar! 



 

Afspraken over de vragenlijsten per groep 

Voor de groepen 1 en 2 willen we jullie vragen om zoveel mogelijk de vragen 

samen met je kind in te vullen. 

Voor de groepen 3, 4 en 5 vullen de kinderen zoveel mogelijk de vragen zelf in 

en is het verstandig om als ouder wel even mee te kijken. Vraag 10 is alleen 

voor de ouder bedoeld. 

Voor de groepen 6,7 en 8 vullen de kinderen helemaal zelf de vragenlijst in en 

beantwoorden de ouders alleen vraag 1 en 10.  

Zouden jullie de vragenlijsten uiterlijk vrijdag 11 september digitaal ingevuld 

kunnen inleveren bij de leerkracht, zodat we het gesprek goed kunnen voor 

bereiden?    

Voor het startgesprek kunnen jullie vanaf dinsdagmiddag 8 september via Social 

Schools je intekenen voor een bepaalde tijd en/of dag, net zoals jullie dat 

voorheen gewend waren via de Parro app.  

 

Afspraken voor doktersbezoek, orthodontist en dergelijke  

Elk kind moet wel eens naar de dokter, de tandarts of de orthodontist. Het zou 

heel prettig zijn als deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd of anders in de 

middag gepland worden. De kinderen missen dan zo min mogelijk belangrijke 

lessen. Dank voor jullie medewerking! 

 

Uitnodiging jaarvergadering Oudervereniging op donderdag 8 oktober 

Donderdagavond 8 oktober om 20:30u staat de jaarvergadering van de 

Oudervereniging (OV) van ’t Schoolhuys gepland. Vanwege de Corona 

maatregelen is het nog niet duidelijk in welke vorm de vergadering zal 

plaatsvinden.  

U als ouder/verzorger van één of meer leerlingen van ’t Schoolhuys bent van 

harte welkom om aan deze vergadering deel te nemen. Als u hier belangstelling 

voor heeft, dan ontvangen wij graag van u een mailtje op ov@schoolhuys.nl 

uiterlijk 20 september aanstaande. Na uw aanmelding wordt u te zijner tijd 

geïnformeerd over de exacte vorm van de jaarvergadering. Zonder 

aanmeldingen zal de jaarvergadering niet door gaan. Over onderstaande zaken 

wordt dan beslist tijdens een reguliere vergadering van de ouderraad. 

 

mailto:ov@schoolhuys.nl


 

Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor dit 

schooljaar vastgesteld. Ook wordt het vorige schooljaar financieel afgesloten. 

Daarnaast wordt de begroting van de Oudervereniging voor dit schooljaar 

vastgesteld. Tenslotte nemen leden van de ouderraad die stoppen afscheid, en 

nemen nieuwe leden formeel zitting in de ouderraad. 

De oudervereniging (OV) is een onafhankelijke vereniging die als doel heeft de 

samenwerking tussen ouders en het onderwijspersoneel van ’t Schoolhuys te 

bevorderen. Dit komt tot uiting in de gezamenlijke organisatie van activiteiten 

die niet onder het reguliere lesprogramma vallen (zoals Kerst, Sinterklaas, 

Carnaval, kamp/bosdag/schoolreis). Deze activiteiten worden bekostigd door 

inkomsten uit de ouderbijdrage. 
  

Opbrengsten uit activiteiten/acties (zoals ophalen Oud Papier, Bag2school en 

bijvoorbeeld een bloembollenverkoop) komen ten goede aan de wensenlijst van 

de school. Met deze wensenlijst kunnen extra spullen worden aangeschaft, zoals 

boeken voor de leeshoek, onderwijsondersteunende uitjes en extra materialen 

voor Meervoudige Intelligentie (MI). Afgelopen jaren heeft de oudervereniging 

ook een bijdrage gegeven voor de nieuwe licht- en geluidsinstallatie, het 

opknappen van het schoolplein en de panna kooi. 

  

Meer informatie over de OV en de notulen van de jaarvergadering van vorig jaar 

kunt u vinden op https://www.schoolhuys.nl/oudervereniging/. Wilt u meer 

informatie over lid worden van de ouderraad of heeft u specifieke vragen, neemt 

u dan contact op met ov@schoolhuys.nl. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Het bestuur van de oudervereniging: 

Arjan van Hoorn – voorzitter 

Gineke Wassink – penningmeester 

Roel Pinxten – aftredend secretaris 

Diana Verkes – aantredend secretaris 

 

 

 

 

https://www.schoolhuys.nl/oudervereniging/
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Week tegen pesten                                                 

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en 

veilige groep. De Week Tegen Pesten wordt daarom ieder jaar in september 

georganiseerd. Dit jaar van 21 t/m 25 september.  

Wij vinden het belangrijk om dit onderwerp onder de aandacht van de leerlingen 

te brengen en daarom is er in de groepen o.a. tijdens de Vreedzame 

Schoollessen over dit onderwerp gesproken. 

Kinderpostzegels voor de groepen 7 en 8  

Woensdag 23 september start de verkoop van de kinderpostzegels door de 

leerlingen van de groepen 7 en 8. Ieder jaar is dit weer een spannend moment 

voor kinderen, leerkrachten en ouders. Al bijna 100 jaar zetten we ons in voor 

kwetsbare kinderen. In 1924 zijn we ontstaan na de Spaanse griep, waarbij veel 

kinderen wees werden. Daarom laten we ons ook nu niet uit het veld slaan. 

Ruim honderdduizend kinderen zetten zich ook dit jaar, zelfs tijdens de 

pandemie, in voor andere kinderen! 

Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de geldende 

maatregelen hebben we daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel fysiek 

als digitaal langs de deuren te gaan. Hoe we dit jaar langskomen, lees je 

hieronder. 

1. Persoonlijke videoboodschap 

Stichting Kinderpostzegels gaat digitaal! Voor het eerst 

krijgen kinderen dit jaar de mogelijkheid om de producten van de 

Kinderpostzegelactie met een persoonlijke videoboodschap digitaal te verkopen.  

Wij zorgen ervoor dat deze manier van verkopen door basisschoolleerlingen 

voldoet aan alle mogelijke privacyregels.  



Via een persoonlijke pagina kunnen kinderen hun eigen videoboodschap 

opnemen en deze doorsturen naar familie, vrienden en kennissen. Bovendien 

kunnen zij via hun persoonlijke pagina de bestellingen en verkopen overzichtelijk 

bijhouden. Dus hoe leuk is het als er bestellingen binnen komen via de 

verstuurde videoboodschappen! 

 
2. Verkoopbox 

Ieder jaar stemt het straatbeeld vrolijk door kinderen 

die langs de deuren gaan om producten van de Kinderpostzegelactie te 

verkopen. En wie kent de bekende deurzegels op de deuren niet? Ook dit jaar 

zullen de kinderen van deur tot deur gaan. Maar met gepaste afstand! Vanwege 

de geldende 1,5 meter maatregel kunnen de kinderen dit jaar op pad met een 

speciaal ontworpen verkoopbox.   

 

3. Bestelformulier door de brievenbus 

Het kan natuurlijk gebeuren dat 

kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis is. Dan kan een kind het 

bestelformulier achterlaten in de brievenbus en kan de bewoner alsnog bijdragen 

aan een veilig thuis voor ruim 90.000 kinderen. 

De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen uitgebreid een toelichting van de 

leerkracht hoe het werkt. Hopelijk wordt er ook dit jaar weer veel verkocht!   

 



Kangoeroedag voor de groepen 1/ 2 

Op woensdag 23 september hebben de kinderen van beide groepen 1 en 2 een 

Kangoeroedag. Over de organisatie van deze sportieve dag worden jullie door de 

onderbouw leerkrachten tijdig geïnformeerd.   

Kinderboekenweek                  

Lezen is hartstikke leuk én leerzaam! 

Op 30 september begint de Kinderboekenweek 2020 en zal t/m 11 oktober 

duren. Dit jaar is het thema: Geschiedenis. Het motto luidt: En toen? Dat is een 

vraag die je heel graag hoort als je een indrukwekkend verhaal aan het vertellen 

bent. Door de geschiedenis centraal te stellen maken kinderen kennis met 

prachtige boeken waarin een verhaal eigenlijk ook de werkelijkheid is. 

Prutsers en pechvogels is het boek voor de Kinderboekenweek 2020, een 

verzameling grappige, verschrikkelijke en volstrekt onmogelijke verhalen over 

historische missers. 

De kinderen zullen in deze periode extra in aanraking worden gebracht met 

allerlei leuke boeken. Daarnaast openen we de Kinderboekenweek met een leuk, 

grappig toneelstuk van een aantal leerkrachten op het podium in de hal! 

 

Schoolfotograaf op woensdag 30 september   

Trek je mooiste kleren aan, want op woensdag 30 september komt de 

schoolfotograaf op school en gaan alle kinderen met hun klas en individueel op 

de foto. Of er in de middag de mogelijkheid is om op de foto te gaan met de 

broertjes en zusjes wordt nog besproken. Zodra dit bekend is, laten we dit 

weten. Mocht je kind die dag niet aanwezig zijn, door ziekte, dan komt er nog 

een terugkomdag van de fotograaf. 



Social Schools                                                 

Vlak voor de zomervakantie zijn we overgestapt op Social Schools. De Parro app 

werkt vanaf heden niet meer! Zorg dus dat je gekoppeld bent en de app op je 

computer, laptop en/of telefoon geïnstalleerd is, zodat je goed op de hoogte 

bent van het reilen en zeilen op school! Ook het inschrijven voor het 

startgesprek, rapportgesprek enz. zal via Social Schools gaan. Onmisbaar dus! 

 

Pannakooi  

Waarschijnlijk hebben jullie het al gezien of gehoord van de kinderen: we 

hebben een fantastische, gave pannakooi op het schoolplein staan! In de laatste 

week van de zomervakantie is de pannakooi geplaatst. De kinderen zijn er al 

volop in aan het spelen!  

We merken dat dit écht een aanwinst is voor de school. De kinderen die willen 

voetballen hebben nu een prachtige afgebakende plek waar dat kan en de 

kinderen die liever iets anders doen hebben daar nu veel meer ruimte voor.  

We willen alle kinderen die geholpen hebben met geld in te zamelen met behulp 

van de challenges en ook de Oudervereniging heel hartelijk bedanken voor hun 

bijdrage!    

De leerlingenraad zal de pannakooi op vrijdag 4 september van 11.00 u tot 

12.00 u officieel openen. Ook zal er een trainer van FC Utrecht komen die een 

aantal leuke oefeningen met de kinderen zal doen. Buiten het schoolplein mogen 

de ouders, op gepaste afstand ook komen kijken.   

 

 

  



    

 

Podium optredens en Corona 

Ook dit schooljaar hebben we weer podium optredens voor elke groep gepland 

staan. Helaas kunnen we vanwege Corona niet alle ouders in de school 

uitnodigen om te komen kijken. We laten de kinderen wel optreden, omdat dat 

namelijk heel erg leuk en leerzaam is en komen de kinderen van de andere 

groepen natuurlijk kijken. Uiteraard begrijpen we dat het voor de ouders 

ontzettend jammer is, dat jullie niet kunnen komen. Op dit moment zijn we met 

het team in overleg hoe we jullie tóch kunnen betrekken. Jullie horen hier nog 

over.    

 

Tot slot...    

Wat fijn dat we weer gestart zijn na een lange zomervakantie! Deze week zie ik 

veel blije kinderen, die het heerlijk vinden om hun vriendjes en vriendinnetjes 

weer te zien en te spreken. Ook de leerkrachten hebben een goede start 

gemaakt en genieten weer volop om voor de klas te staan!   

 

 

 



We moeten rekening houden met het Corona virus en de maatregelen die 

daaruit voortvloeien, maar we laten ons niet uit het veld slaan en zoeken steeds 

weer naar een goede oplossing. Dat bepaalde activiteiten anders gaan, dan 

voorheen zullen we moeten accepteren en is helaas niet anders.  

Laten we er met elkaar een fantastisch, fijn en leerzaam schooljaar van maken! 

 

Groet,  

Tamara Schlick 

   

 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 30 september 2020 
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