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• Bag2school resultaat 

Corona update                                               

Helaas heeft het coronavirus veel ruimte gekregen om zich opnieuw te 

verspreiden. We zitten in een gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te 

dringen. Alle maatregelen die nu genomen zijn hebben gelukkig nog geen 

gevolgen voor het basisonderwijs. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. We 

hopen dat dit zo blijft.  



Wat we wel merken, is dat leerkrachten niet altijd mogen komen werken 

vanwege een verkoudheid, maar dan eerst getest moeten worden. Of ze kunnen 

niet komen omdat er iemand binnen hun eigen gezin ziek is. Het is dan soms 

lastig om een invaller te regelen, zeker als dit vroeg in de ochtend gebeurt. Een 

enkele keer hebben we tot nu toe een klas naar huis moeten sturen. We 

begrijpen dat dat dit ook een belasting is voor de ouders. We doen er alles aan 

om dit tot een minimum te beperken, maar hopen dat er begrip is voor deze 

situatie.  

Week van de mediawijsheid  

Van maandag 9 november t/m vrijdag 13 november is het de landelijke Week 

van de mediawijsheid. Het thema is:  

Wat is jouw digitale balans? 

Je hebt het zelf in de hand 
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn 

onlosmakelijk verbonden met je offline leven. Je schakelt van ervaringen op het 

scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Om contact te maken en op de 

hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet? 

Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme 

horloges geven inzicht in je gezondheid. Van stappentellers tot slaaptrackers. De 

beste versie van jezelf door de virtuele personal trainer en helemaal zen na een 

aflevering van je favoriete serie. Je ontmoet mensen van over de hele wereld via 

sociale media en door online tutorials leer je een nieuwe hobby. 

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan 

leiden tot stress. Soms voel je je minder goed, omdat je je leven via sociale media 

vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te weinig beweging na een lange dag 

werken achter een scherm. Af en toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot in 

de late uurtjes in het gamen of bingewatchen. Met een slaaptekort als resultaat. 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 2020) kun jij zelf 

uitvinden hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf 

te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt het zelf in de 

hand. 

Op school besteden we hier aandacht aan. Wellicht ook goed om het er thuis eens 

met elkaar over te hebben. Hebben jullie hier afspraken over of niet? Een leuk, 

interessant onderwerp om met elkaar te bespreken!  

 



Tevredenheidsonderzoek event dag op woensdag 18 november

 

Elke twee jaar wordt er op ‘t Schoolhuys een tevredenheidsonderzoek 

afgenomen. Dit jaar is het weer zover! Bij het onderzoek krijgen de leerlingen 

van groep 6, 7 en 8 een vragenlijst op school. Per gezin wordt er aan jullie 

gevraagd om een enquête in te vullen. Hebben jullie meerdere kinderen op 

school zitten dan houd je bij het invullen van de vragen het oudste kind in 

gedachten. Ook de medewerkers van ‘t Schoolhuys doen mee aan het 

onderzoek.  

Op deze manier krijgen we een goed beeld waar leerlingen, ouders en 

medewerkers tevreden over zijn en waar de aandachtspunten liggen.   

Dit jaar is de afname van het onderzoek iets anders dan voorgaande jaren. We 

organiseren namelijk op woensdag 18 november een event dag.  

Dat betekent dat op deze dag alle kinderen van de bovenbouw de enquête 

invullen. Daarnaast gaat een select groepje kinderen uit de groepen 4 en 5 een 

foto opdracht doen onder begeleiding van het adviesbureau B&T.  

Voor ouders en medewerkers staat de enquête vanaf maandag 9 november 

open en sluit op woensdag 18 november om 12.00 u. Graag willen we dat 

zo veel mogelijk en het liefst alle gezinnen hun mening geven, want dan krijgen 

we een realistisch beeld hoe tevreden jullie zijn.  

Er volgen voor 9 november nog instructies waar en hoe jullie de enquête kunnen 

invullen.     

Alvast heel erg bedankt voor de moeite! 

Reminder! 

Via Social Schools is reeds aangekondigd, dat we op zoek zijn naar 3 ouders die 

voor het stakeholderreview op woensdag 18 november van 14.00 u tot 16.30 u 

zouden willen aansluiten. Lijkt je het leuk om hieraan mee te doen? Geef je dan 

op: directie@schoolhuys.nl.  
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Studiedag dinsdag 24 november        

Op woensdag 7 oktober hebben we een fijne en zinvolle studiedag gehad. We 

zijn onder leiding van een externe aan de slag gegaan met communicatie met 

ouders en met kinderen. Daarbij hebben we vooral geleerd hoe je eigen 

houding/attitude en gedrag daar helpend in kan zijn. De leerkrachten hebben de 

opdracht meegekregen om voor de studiedag van dinsdag 24 november een 

kindgesprek te filmen. Deze filmpjes zijn echt alleen bedoeld om met elkaar ze 

te bekijken en daarop te kunnen reflecteren. We bekijken wat er allemaal goed 

gaat en waar je graag je nog in zou willen ontwikkelen. De filmpjes worden na 

de studiedag weer direct verwijderd.  

We gaan met het team het spel gedragen gedrag spelen. Dit spel biedt de school 

de gelegenheid om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te 

gaan. Aan de hand van situatiekaarten worden in dit spel (ongeschreven) 

omgangsvormen op school besproken, als opstap naar een schooleigen visie en 

gedragsregels.   

In de middag gaan we met verschillende onderwerpen aan de slag. Eén van de 

onderwerpen is de Vreedzame School. We hebben dit jaar nieuwe lesmappen, 

die actueel zijn en sluiten beter aan op wat er leeft in de samenleving. De 

lesmappen zijn een stuk gebruiksvriendelijker voor de leerkracht. De 

leerkrachten geven meerdere korte lessen gedurende de hele week in plaats van 

één lange les. Daardoor komt het vaker aan bod en worden de lessen door beide 

duo’s gegeven.  

Ook staat Zien! op het programma. Zien! brengt niet alleen het sociaal-

emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen 

op, geeft handelingssuggesties weer en verwijst naar veel sova-methoden en 

materialen. De leerkrachten krijgen de tijd om de resultaten van de leerlingen te 

analyseren.    

De resterende tijd hebben de leerkrachten tijd om met MI (meervoudige 

intelligentie) en de thema’s die daarbij horen met elkaar af te stemmen en/of 

met Logo 3000 en het kleuter leerlingvolgsysteem Dorr aan de slag te gaan.   

Het belooft weer een zinvolle dag te worden!    

 



Bewegend leren voor de groepen 1 t/m 4  

 

De PLG (professionele leergemeenschap, een werkgroepje leerkrachten) ‘Op weg 

naar de toekomst’ heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om bewegend te 

leren. Ze zijn erg enthousiast en willen daarom dit schooljaar een pilot doen voor 

de groepen 1 t/m 4.    

Door middel van dans en bewegen oefenen de kinderen dan spelenderwijs aan 

reken- en taaldoelen.  

De wetenschap is het erover eens: voldoende bewegen heeft grote positieve 

gevolgen voor de ontwikkeling van onze hersenen en is dus onmisbaar in het 

onderwijs! Bekijk hieronder de grootste voordelen.  

 

Bewegen is gezond 

Bewegen is erg goed voor je. Door te bewegen voorkom je overgewicht en blijf je 

gezond. 

Betere concentratie 

Door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren kun je je beter 

concentreren. 

Betere schoolprestaties 

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat meer bewegen leidt tot betere 

schoolprestaties. 

Beter zelfbeeld 

Bewegen heeft bij kinderen ook een positief effect op zelfvertrouwen, zelfbeeld en 

sociaal gedrag. 



Meer plezier 

Bewegen toepassen in de klas maakt school leuker voor leerlingen en voor 

docenten. 

Gemaakt om te bewegen 

We doen onszelf en ons lichaam een groot plezier met bewegen. We zijn ervoor 

gemaakt. 

In november krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 drie lessen van een 

externe dansdocent en na de kerstvakantie nogmaals 3 lessen. De leerkrachten 

van de groepen 1 t/m 4 zijn bij de lessen aanwezig en leren zo hoe zij bewegen 

en leren kunnen combineren.  

Na deze pilot gaan we met elkaar evalueren hoe het is bevallen en of we dit 

mogelijk ook willen doen in de hogere groepen.  

We houden jullie op de hoogte!  

De Vreedzame School heeft nieuwe mappen!                     

‘t Schoolhuys is al jaren een Vreedzame School. We zijn heel tevreden met deze 

sociaal emotionele methode die zorgt voor een goed pedagogisch klimaat.  

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met de nieuwe lesmappen van de 

Vreedzame School. Deze mappen sluiten nu beter aan bij wat er speelt in de 

samenleving. 

In de nieuwe versie krijgen kritisch denken, sociale veiligheid en cohesie een 

prominentere plek. Democratisch burgerschap vraagt om kritische, actieve en 

verantwoordelijke burgers in een pluriforme samenleving, en het gaat in onze 

ogen dus niet alleen om kritisch denkvermogen, maar om een combinatie van 

kritisch denken met een zorgzame houding, empathie en betrokkenheid.  

Democratisch overleg en actieve leerling participatie zijn beter geïntegreerd in 

alle blokken, waardoor een stem en verantwoordelijkheid geven aan leerlingen 

sneller tot routines leidt. Waar mogelijk zijn er verbanden met de online-wereld 

gelegd ter versterking van het digitale burgerschap. 

De lessen zijn geactualiseerd. Waar mogelijk zijn er aanpassingen gedaan op 

basis van recente theoretisch inzichten. 

Elke les heeft twee vervolgactiviteiten. Dit zijn korte activiteiten die tussen de 

lessen door worden uitgevoerd. Hierdoor beklijft het geleerde uit de lessen 

beter. Op deze manier geven alle leerkrachten lessen van de Vreedzame School 

en wordt het breed gedragen.  

 



We zijn inmiddels begonnen met: 

blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar”                           

De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in 

plaats van ‘praten tegen elkaar’. De kinderen leren wat goed en 

slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar 

elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed 

luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve 

lichaamshouding en herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is 

om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit 

voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen 

en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt. We 

bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde 

dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende 

‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we 

verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende 

gezinnen komen. 

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

 

Ouderbijdrage betalen via WIS Collect                     

Dit schooljaar gaan we voor het eerst met behulp van WIS collect de jaarlijkse 

vrijwillige ouderbijdrage innen. Kinderen krijgen niet meer een brief mee naar 

huis, maar alles gaat online. Dit systeem biedt veel voordelen voor alle ouders. 

• Gemak Eenvoudig, snel en online afhandelen van betalingen aan de 

school of oudervereniging.  

• Betaling met iDEAL Direct en eenvoudig betalingen online kunnen 

afhandelen via iDEAL. 

• Koppelen meerdere bankrekeningen Zowel de school als de 

oudervereniging kunnen desgewenst gebruik maken van dezelfde WIS 

Collect-omgeving. 

Met jullie bijdrage kan de oudervereniging samen met de leerkrachten weer 

leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. Denk aan activiteiten voor 

Sinterklaas, Kerst, Pasen en het schoolreisje. We ontvangen hiervoor geen 

subsidie van de overheid en daarom hebben we de bijdrage hard nodig.  

 

 



Volgende week ontvangen jullie via Social Schools een link om te betalen. 

Daarnaast ontvangen jullie (per kind) een mailbericht met verdere uitleg over de 

ouderbijdrage van dit schooljaar. WIS Collect is de afzender van deze mail. Let 

s.v.p. ook op je spambox!  

 

Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december        

Ook dit jaar rijdt hij niet stilletjes onze school voorbij! Op vrijdag 4 december 

vieren wij het Sinterklaasfeest op school met alle leerlingen. Helaas zal het er dit 

jaar wel iets anders eruitzien dan andere jaren i.v.m. de Corona maatregelen. Er 

zal daarom geen gezamenlijke intocht georganiseerd worden op het fietspad 

waar ouders ook bij kunnen zijn. De kinderen worden om half 9 gewoon in de 

klas verwacht, zoals elke schooldag. We ontvangen Sint en zijn Pieten in de 

school dit jaar. We willen jullie vragen om hier nog niets over te vertellen aan de 

kinderen. De leerkracht zal verdere informatie geven. We vragen jullie begrip 

voor de keuze om de Sint dit jaar niet gezamenlijk buiten te ontvangen. 

Desondanks zullen wij er voor de kinderen een onvergetelijke ochtend van 

maken! Meer details over de exacte invulling van de ochtend volgen via Social 

Schools.  

 

Allerzielen                                                                     

Op maandag 2 november is het Allerzielen. Dit is een 

bijzondere dag in de katholieke kerk. Op Allerzielen denken 

we aan degenen, familie of vrienden, die nu niet meer op 

deze aarde leven. Op deze dag staan we erbij stil dat ze er nu 

niet meer zijn, maar dat we hen niet vergeten zijn en dat we 

met hen verbonden blijven. Al heel lang doen mensen het 

herdenken door een kaarsje aan te steken voor degene die 

gestorven is. 

 

 

Op school gaan we maandag in de klas hier met de kinderen over praten en als 

zij iemand willen herdenken dan is daar ruimte voor. Er komen, net als vorig 

jaar, kaarsjes waarop de naam van die persoon geschreven kan worden. Die 

kaarsjes worden in de stiltehoek opgehangen. 

 



Je mag thuis alvast met je kind hierover praten, zodat je kind er al even over na 

heeft kunnen denken voor wie hij/zij eventueel een kaarsje zou willen 

aansteken. Voel je vrij om te kiezen of je wel of niet met je kind hierover wilt 

praten.  

Maandag zal er een foto gemaakt worden van alle ‘brandende’ kaarsjes in de 

stiltehoek en dezelfde dag wordt deze met jullie gedeeld via Social Schools. Zo 

hebben jullie een mooi beeld van de hoek en kunnen jullie er eventueel met je 

zoon/dochter verder over praten. 

Sint Maarten                                            

Op woensdag 11 maart is het Sint Maarten. Bij deze feestdag gaan kinderen 

vaak langs de deuren met lampionnen voor snoep. Maar wat houdt deze dag nu 

precies in en wat vieren we dan? Dat gaan we op deze dag in de klassen 

bespreken; dit kan gebeuren door een verhaal te vertellen, een filmpje te 

bekijken en ook zeker door er met elkaar over te praten. 

Maarten leefde heel lang geleden, ruim 300 jaar na Christus. Het verhaal is dat 

hij bij de stadspoort een bedelaar tegen kwam, waaraan hij de helft van zijn 

mantel gaf. Door deze goede daad werd hij als heilige gezien en zo kwam hij aan 

de naam Sint Maarten.  

De boodschap van dit feest is dus dat we met elkaar moeten delen en elkaar 

moeten helpen. Deze boodschap willen we de kinderen graag meegeven!  

Bag2school                                                           

Met de laatste Bag2school actie is 463 kilo aan opgehaald. Dit is een prachtig 

resultaat. Wij willen iedereen dan ook hartelijk danken voor het inzamelen van 

de kleding. 

            

De volgende INFO verschijnt op woensdag 25 november 


	Wat is jouw digitale balans?
	Je hebt het zelf in de hand
	Bewegen is gezond
	Betere concentratie
	Betere schoolprestaties
	Beter zelfbeeld
	Meer plezier
	Gemaakt om te bewegen


