
 

INFO 2 

                                                                                      30 september 2020 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 30 september 

t/m 11 oktober 
Start Kinderboekenweek Alle groepen 

Woensdag 30 september 
De schoolfotograaf 

komt! 
Alle groepen 

Donderdag 1 oktober 
Middeleeuws 

poppentheater op school 
Groepen 1/ 2 

Vrijdag 2 oktober 

Atletiekdag, gaat niet 

door, verplaatst naar het 

voorjaar 2021 (datum 

volgt)  

Groepen 6, 7 en 8 

Maandag 5 oktober Dag van de leraar  

Woensdag 7 oktober Studiedag Alle groepen vrij! 

Donderdag 8 oktober  Jaarvergadering OV Ouders 

Vrijdag 9 oktober Podium optreden  Groepen 1 en 2 

Dinsdag 13 oktober Informatieavond POVO Groep 7 en 8 

Zaterdag 17 oktober t/m 

zondag 25 oktober 
Herfstvakantie Alle groepen  

Maandag 26 oktober Bag2school 
Tassen inleveren bij het 

hek  

Woensdag 28 oktober Luizen controle Alle groepen 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

• Corona: richtlijnen bij ziekte/afwezigheid leerling of leerkracht. (zie bijlage 

beslisboom)    

• Ventilatie onderzoek 

• Ophalen en brengen van kinderen bij het grote schoolplein  

• Diplomering nieuwe mediatoren  

• Kinderboekenweek actie Bruna 

• Oproep: vrijwilligers en invallers gezocht voor de TSO 

• Studiedag 7 oktober  

• Leerlingenraad 2020-2021 

• Podium optreden groepen 1/2  

• Bag2school  

• Hulpouders in de school  

• Traktaties voorverpakt 

 



Vervolg onderwerpen  

• Vreedzame School blok 1 en 2 

• MI thema: ridders en kastelen 

 

Corona: richtlijnen bij ziekte/afwezigheid leerling of leerkracht 

We hebben nog steeds te maken met Corona, vandaar dat we richtlijnen hebben 

mocht een leerling of een leerkracht ziek worden of niet naar school kunnen 

komen. Met deze richtlijnen hopen we dat het duidelijk is wat er gebeurd en hoe 

er gehandeld wordt, echter het is en blijft maatwerk. We bekijken steeds bij elke 

zieke, thuiszittende leerling en/of leerkracht wat de meest passende oplossing is 

en wat aansluit bij het beleid vanuit de overheid op dat moment.   

Het doel is dat het onderwijs zo veel mogelijk doorgaat en de kinderen 

zo min mogelijk hiaten oplopen. 

Wat te doen als een leerling ziek is:  

Als een leerling van ‘t Schoolhuys ziek is, Corona gerelateerd of niet, blijft het 

kind thuis en mag pas weer naar school komen als hij/zij beter is. Ouders 

beslissen zelf of zij hun kind laten testen. Het kind hoeft geen werk thuis te 

maken, maar moet uitzieken. Via Social schools kun je je kind ziekmelden of je 

belt vóór 8.30 u naar school om het door te geven.   

Als ouders besluiten hun kind te laten testen en er is een positieve uitslag van 

het kind of een huisgenoot volg dan de instructie van de GGD op. Het is heel 

belangrijk dat de school direct wordt ingelicht.   

Bij een negatieve testuitslag (geen Corona) mag het kind weer naar school, ook 

als nog niet alle klachten zijn verdwenen.  

Kinderen op de basisschool mogen naar school als zij alleen neusverkoudheid 

hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met 

een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het 

kind is met koorts of benauwdheid. 

Zie hiervoor de beslisboom in de bijlage, die kan helpen of je kind wel/niet naar 

school kan. Bij twijfel kan je uiteraard altijd even contact opnemen met school.  

Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals 

benauwdheid, (meer dan incidenteel) hoesten en koorts moeten thuisblijven. Zij 

blijven thuis totdat deze klachten 24 uur over zijn. 

Als een leerling thuis is, maar niet ziek, doordat er bijvoorbeeld iemand 

in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.   

 

 

 



De leerling is dan wel in staat om onderwijs te volgen. Neem als ouder contact 

op via de mail of per telefoon met de leerkracht om aan te geven dat het kind in 

staat is om thuis schoolwerk te maken. In overleg met de leerkracht wordt 

vervolgens afgesproken hoe en wanneer het schoolwerk opgehaald wordt.  

Indien het langer duurt dan een week neemt de leerkracht minstens twee keer 

per week telefonisch contact of via Teams op, om te vragen hoe het gaat en te 

helpen bij het schoolwerk.    

Wat doen we als een leerkracht ziek of afwezig is: 

Indien de leerkracht ziek of afwezig is, zorgen we voor een vervanger. Dat kan 

zijn:  

• Intern (denk aan duo collega’s die extra komen) 

• PIO invalpool 

• Ouders met onderwijsbevoegdheid 

• Onderwijsassistenten 

• Stagiaire mits geschikt 

Indien er geen vervanger beschikbaar is delen we de klas op. Dit doen we alleen 

in de hogere groepen, de groepen 5 t/m 8. Ook doen we dit maximaal 1 dag en 

houden goed bij, bij welke groepen dit gebeurd is om zo de pijn te verdelen. De 

groepen 1 t/m 4 worden niet verdeeld, omdat ze hier nog te jong voor zijn en 

het verdelen een te grote impact heeft.  

Als er echt geen enkele oplossing is blijven de kinderen thuis. We informeren de 

ouders van deze groep zo snel mogelijk hierover. Er wordt geen onderwijs 

verzorgd voor de leerlingen als de leerkracht echt ziek is en hier niet toe in staat 

is. Mocht dit langer dan 2 dagen duren, dan wordt er binnen de school gekeken 

hoe we het thuisonderwijs voor die groep gaan verzorgen. We lichten jullie 

uiteraard hierover in.     

Als de leerkracht thuis is en niet kan komen werken vanwege een verkoudheid of 

omdat er iemand binnen zijn/haar gezin mogelijk Corona heeft, is de leerkracht 

wel in staat om te werken. De leerkracht gaat zo snel mogelijk thuisonderwijs 

geven, indien er geen vervanger beschikbaar is. Dat betekent dus dat de 

kinderen van deze groep thuisblijven en daar onderwijs krijgen via Teams. De 

leerkracht krijgt maximaal 1 dag de tijd om dit goed voor te bereiden. We laten 

de kinderen en/of een ouder van de desbetreffende groep zo snel mogelijk het 

pakketje werk/schriften en boeken ophalen. Uiteraard worden jullie als ouders 

geïnformeerd hoe we de organisatie vormgeven. De kinderen kunnen indien 

nodig via onze ICT-medewerker Linda een device in bruikleen nemen. 

Afspraak op school met leerkracht of via MS Teams 

Tijdens het startgesprek hebben jullie wellicht al een vervolgafspraak gemaakt 

met de leerkracht. De komende drie weken, zullen we vanwege de 

aangescherpte maatregelen alleen gesprekken plannen waarbij er één ouder op 

gesprek komt. Ook verzoeken we jullie om buiten te wachten, zodat de 

leerkracht je daar op kan halen. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak 

via Teams te maken. Dan is het wel mogelijk dat beide ouders aansluiten.  



 

Ventilatie onderzoek 

Begin deze maand heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen 

(LCVS) een vragenlijst uitgezet onder schoolbesturen. Het doel van het LCVS is 

om een landelijk beeld te krijgen van de stand van zaken rondom ventilatie op 

scholen. Een school moet namelijk voldoen aan het Bouwbesluit en aanvullende 

richtlijnen.  

Op onze school is door Fectio onderzoek gedaan en wij voldoen aan het 

opgestelde Bouwbesluit. Dit houdt in dat onze luchtverversingscapaciteit boven 

de gestelde norm is. De ventilatie op onze school is daarmee in principe goed te 

noemen. Begin dit schooljaar waren er tal van nieuwsberichten over ventilatie en 

corona. Het RIVM benadrukt echter dat ventilatiesystemen geen rol lijken te 

spelen in de (verspreiding van de) epidemie. Alsnog houden wij natuurlijk 

rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus vanuit het RIVM. Dat 

betekent dat wij lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in 

de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. 

Ophalen en brengen van de kinderen bij het grote schoolplein  

Nu de ouders niet op het schoolplein mogen komen vanwege Corona merken we 

dat er soms een gevaarlijke situatie kan ontstaan bij het hek van het grote 

schoolplein. Op het moment van brengen of ophalen is er namelijk ook veel 

fietsverkeer op het fietspad. Ook moeten we de 1,5 meter in acht nemen. 

Kinderen rennen vaak enthousiast na schooltijd naar buiten en letten dan niet 

altijd goed op. Wij willen ouders vragen om extra alert en voorzichtig te zijn, 

zodat er geen verkeerongelukken ontstaan. Het is goed om dat thuis een keer te 

bespreken met je kind.    

Diplomering nieuwe mediatoren 

Afgelopen maandag 28 september hebben vijf leerlingen van groep 7 hun 

diploma in ontvangst mogen nemen van de training tot mediator. We zijn enorm 

trots dat deze kanjers, want het is een hele verantwoordelijke taak. De ouders 

waren bij deze uitreiking ook aanwezig, uiteraard op 1,5 meter afstand.   

Nu ze opgeleid zijn, zijn er elke dag in onze school twee mediatoren die ‘dienst 

hebben’. Tijdens de pauzes zijn zij mediator en kunnen zij helpen bij een conflict 

van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een geel hesje. Ook gedurende de 

hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. 

Leerkrachten kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. 

Op een rustige plek in de school voeren ze een gesprek met de kinderen om ze 

te helpen hun conflict op te lossen.   

 

 



 

Dit zijn ze: Collin, Khalil, Levi, Jade en Chelsey  

 

 

Kinderboekenweek en actie Bruna 

Van woensdag 30 september t/m 

vrijdag 9 oktober is het 

Kinderboekenweek. We openen de 

Kinderboekenweek op donderdag 1 

oktober om 13.00 u met een 

spetterend toneelstuk van juf 

Martine, juf Josélique en juf Annette 

in de hal van de school.  

Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen 

van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna een fantastische 

scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Hoe 

meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken de school bij Bruna mag 

uitzoeken!  

Hoe werkt de actie 'Sparen voor de schoolbieb'? 

• Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna-winkel en laten de kinderen 

de kassabon(nen) inleveren op school.   

• De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de 

actieperiode (van 30 september t/m 11 oktober 2020). 

• De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 14 november 2020 ingeleverd 

worden bij uw lokale Bruna-winkel. Gebruik hiervoor de speciale 

Schoolbieb-envelop die de scholen per post hebben ontvangen. 

• De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij 

elkaar op en de school ontvangt een waardebon voor het te besteden 

bedrag. 

• De school mag t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale 

kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken bij een Bruna-winkel. 

  Leuk als jullie meedoen!   



Oproep!!! vrijwilligers en invallers gezocht voor de TSO  

Zoals jullie weten wordt de tussen schoolse opvang door pedagogische 

medewerkers van Kidslodge verzorgd en door een aantal vrijwilligers. Als 

vrijwilliger krijg je per keer een vergoeding van 12 Euro. We zoeken voor de 

maandag en de dinsdag nog twee vaste vrijwilligers en daarnaast nog een 

aantal invallers die zo nu en dan kunnen bij ziekte. Lijkt het je leuk om dit te 

doen, stuur dan een mail naar directie@schoolhuys.nl. We maken dan samen 

met de Kidslodge medewerker een afspraak waarin zij uit kan leggen wat de 

afspraken zijn.   

  

Studiedag woensdag 7 oktober                

Op woensdag 7 oktober zijn de kinderen van ‘t Schoolhuys 

vrij, maar gaat het team hard aan het werk. In de ochtend 

staat het thema ‘communicatie’ op het programma. In 

onze visie staat dat wij, jullie als ouders als 

samenwerkingspartners zien. Bij een goede samenwerking 

is communicatie van groot belang. We vinden de driehoek; 

leerling- leerkracht- ouder belangrijk. De training 

communicatie en samenwerking met ouders en kinderen 

die de leerkrachten krijgen, is met name gericht op het realiseren van de juiste 

attitude en vaardigheden.   

Hoe benader je ouders? Hoe voer je met een leerling een goed kindgesprek? 

Welk doel heb je voor ogen? We gaan met elkaar in gesprek hoe dat er dan 

uitziet en welk leerkrachtengedrag daar dan bij past.  

In de middag gaan de onderbouw leerkrachten met de eerste introductie van 

Logo 3000 aan de slag. Logo 3000 is een woordenschat methode, die zorgt dat 

jonge kinderen veel nieuwe woorden leren. Dit is heel belangrijk om goed te 

kunnen leren lezen, zowel technisch- als begrijpend lezen. We hebben deze 

methode gezamenlijk met de peuterleidsters van Kind & Co aangeschaft, zodat 

we goed met hen kunnen samenwerken.    

De midden- en bovenbouw leerkrachten gaan in de middag met de rekendoelen 

aan de slag. In schooljaar 2020/2021 gebruikt de Inspectie van het Onderwijs 

een nieuw onderwijsresultatenmodel voor de basisschool. Hierin zullen de 

referentieniveaus een belangrijke plaats innemen.  

 

mailto:directie@schoolhuys.nl


 

Deze beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn 

schoolloopbaan moet beheersen qua kennis, inzicht en vaardigheden van 

rekenen. We hanteren de referenties 1F en 1S.  F staat voor fundamenteel 

niveau en geeft aan waar leerlingen op een bepaald moment aan moeten 

voldoen.  

In principe zou elke leerling dit niveau aan het einde van de basisschool moeten 

beheersen. S is het hoger streefniveau en geeft aan waar een leerling die meer 

kan, naar toe kan werken.  

 

Leerlingenraad 2020- 2021       

Op woensdag 16 september heeft de nieuwe leerlingenraad voor het eerst met 

de directeur overleg gehad. Na een rondje voorstellen is er een voorzitter en een 

notulist gekozen.  

De voorzitter zit de vergadering voor en zorgt dat iedereen zijn/haar zegje kan 

doen en bewaakt de tijd. De notulist maakt verslag en noteert de afspraken die 

gemaakt zijn. Ook maakt zij de agenda een week voordat de volgende 

vergadering plaatsvindt. Tijdens het overleg bekijken we wat er in de brievenbus 

zit, waar alle leerlingen van ‘t Schoolhuys hun ideeën kenbaar kunnen maken.  

We hebben met elkaar besproken wat hun verwachtingen zijn van de 

leerlingenraad. Er kwamen al goede voorstellen op tafel! Zo wil de leerlingenraad 

iets met duurzaamheid doen, bijvoorbeeld met zonnepanelen en/of meer groen 

op het schoolplein. Een prachtig idee! Ook opperden ze het plan om de toiletten 

een opfrisbeurt te geven en te bekijken of er ander buitenspeelgoed aangeschaft 

kan worden. Tot slot willen ze een leuke activiteit gaan bedenken voor de hele 

school. Zo is in het verleden al eens “de gekke haren dag” en “de pyjama dag” 

bedacht. Wordt vervolgd! 

Sara en Jasper uit groep 8, Tess en Jevano uit groep 7 en Merel en Teun uit 

groep 6 zitten dit schooljaar in de leerlingenraad: 

 



 

Podium optreden groepen 1/2 A en B     

Op vrijdag 9 oktober maken de groepen 1/2 A 

en B de aftrap met het eerste 

podiumoptreden van dit schooljaar! Het 

thema is ‘Ridders en kastelen”, net als het MI 

thema. Wat hadden we het leuk gevonden als 

de ouders zouden mogen komen kijken, maar 

helaas kan dat vanwege Corona niet. Maar... 

niet getreurd. We zullen via Social Schools 

een aantal filmpjes en foto’s versturen, zodat jullie tóch mee kunnen genieten. 

Uiteraard komen alle andere groepen in de hal naar dit spetterende optreden 

kijken! 

 

Bag2school                                                         

Het lijkt ver weg, maar op maandag 26 oktober, meteen na de herfstvakantie 

kunnen jullie weer zo veel mogelijk kledingzakken inleveren voor de Bag2school 

actie. Wij zouden het erg op prijs stellen als jullie je weer willen inzetten voor 

onze actie door de Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare 

kleding/textiel van jullie en de kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, 

broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van 

Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag 

worden, www.bag2school.nl. 

Voor elke kilo kleding ontvangen we een bedrag waar we een hoop leuke dingen 

van kunnen doen.  

Omdat de ouders nog niet op het schoolplein en in de school mogen komen, 

willen we jullie vragen om de zakken met kleding bij het hek waar je kind naar 

binnen gaat neer te zetten. Wij sjouwen de zakken dan naar binnen. Als je een 

zoon en/ of dochter hebt met grote spierballen, kan hij/zij de kledingzak ook 

mee naar binnen nemen en naar de speelzaal brengen.  

Bedankt alvast! 

http://www.bag2school.nl/


Hulpouders in de school                                    

Op ‘t Schoolhuys zijn heel veel betrokken ouders die het erg leuk vinden om op 

school te komen helpen, daar waar nodig. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij 

mee! Helaas zorgt Corona ervoor dat we goed moeten nadenken wie, hoeveel 

ouders we de school binnen laten om de kans op besmetting zo klein mogelijk te 

houden. Dat betekent dat we goed nadenken bij elke activiteit en alleen het 

hoognodige aantal ouders zullen uitnodigen om te komen helpen. Ook denken 

we na over de organisatie, zodat ouders en leerkrachten de 1,5 meter kunnen 

naleven. We hopen dat jullie deze keuzes begrijpen en kijken er naar uit dat alle 

ouders gewoon weer welkom zijn op school!    

     

Traktaties voorverpakt 

Kinderen die de afgelopen weken jarig zijn geweest of binnenkort jarig zijn, 

staan natuurlijk te trappelen om te mogen trakteren op school! Maar vanwege 

Corona moeten traktaties nu wel aan een paar regels voldoen. Bij ons op school 

betekent het dat er voorlopig alleen voorverpakte traktaties uitgedeeld mogen 

worden. Dus geen etenswaren waar je als ouder met je handen aan gezeten 

hebt. Maar óók daar kun je nog steeds iets leuks van maken. Hier een paar 

leuke ideeën:  

Een banaan bijvoorbeeld is ook een soort van ‘voorverpakt’. 

  

 

VRRRRROEM! Deze razendsnelle traktatie heb je 

ook supersnel in elkaar. Je wikkelt een stuk zwart 

papier om een voorverpakte ontbijtkoek.                                        

 

 



Als je met deze papegaaien op school komt, maak je indruk! Om ze te maken, 

plak je een grote en een kleine veer aan de zijkant van een doosje (rozijnen of 

koek).  

 

 

Vreedzame School blok 1 en 2 en de mediatorentraining               

     

De afgelopen weken hebben de kinderen uit alle groepen tijdens blok 1 gewerkt 

aan het thema ‘we horen bij elkaar’. We werken in dit blok aan 

gemeenschapsgevoel: een zorgzaam klimaat waarin alle kinderen elkaar kennen 

en zich veilig voelen, gezamenlijke afspraken over de omgang met elkaar, en 

een verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Op die manier 

combineren we twee zaken: het creëren van een klimaat waarin ieder zichzelf 

kan zijn én kinderen leren een bijdrage aan de gemeenschap te leveren.  

Ook zijn er de afgelopen weken nieuwe mediatoren getraind, zodat zij kunnen 

bemiddelen als er een conflict is tussen kinderen. Dit is een serieuze en 

verantwoordelijke taak, waarbij de kinderen na afloop van de training een 

diploma ontvangen. We zijn heel blij en trots op de mediatoren, die meehelpen 

ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt op school.  

Op maandag 28 september hebben deze groep kinderen een echt diploma in 

ontvangst mogen nemen! 

Inmiddels zijn we met blok 2 gestart. Blok 2 gaat over ‘we lossen conflicten 

zelf op’.  

 

 

 



De kinderen leren: 

• om een conflict zelf goed op te lossen. 

• om win-win oplossingen te bedenken. 

• om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen. 

 

• om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict. 

Rode pet – agressief, je bent boos en wordt driftig. 

Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt. 

Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf. 

• om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen 

mening. 

• hoe om te gaan met kritiek. 

• dat de mediatoren uit de groepen 7/8 hen kunnen begeleiden bij het 

uitpraten van een conflict. 

De groepen 1 t/m 6 krijgen kletskaarten mee naar huis. Zo kunnen jullie met 

input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met jullie kind praten.   

 

 

 



 

MI thema Ridders en kastelen     

Het thema van MI (meervoudige 

intelligentie) is deze periode ‘Ridders en 

kastelen’. Een prachtig geschiedenis thema 

waarbij de kinderen veel leren over de 

middeleeuwen. Zo wordt er in groep 5 

gesproken over Karel de Grote en maken de 

kinderen van groep 1/2 zelf, met een beetje 

hulp van de juf, glas in loodramen. Ook 

ontwerpen de kinderen hun eigen 

Ridderschild.   

 

 

Nog een paar weken te gaan en dan hebben we een herfstvakantie. 

We wensen alle kinderen en ouders alvast een heerlijke, ontspannen week toe!  

  

Team ‘t Schoolhuys 

 



 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 28 oktober 


	Hoe werkt de actie 'Sparen voor de schoolbieb'?

