
 

 

INFO 5 

                                                                                       16 december 2020 

 

BELANGRIJKE DATA 

Zaterdag 19 december 

t/m zondag 3 januari 
Kerstvakantie 
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Maandag 4 januari t/m 
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Thuisonderwijs Alle groepen 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

• Corona update 

• Tevredenheidsonderzoek van ‘t Schoolhuys 

• Kerstviering 

• Afname Cito’s groepen 3 t/m 8 

• Kunst centraal in de groepen 

• Schoonmaakavond groep 1/ 2 

• 100 praktische tips voor thuisonderwijs 

• Nationale Voorleesdagen 

• Oproep vrijwilligers Schoolvoetbaltoernooi 

• Kerst- en neuwjaarsgroet 

Corona update                               

Helaas lopen de besmettingen nog steeds op en moeten we ons allemaal aan de 

richtlijnen houden. Dat valt niet altijd mee. Allemaal verlangen we inmiddels 

ernaar dat het leven weer enigszins ‘normaal’ wordt. Helaas is dit nog niet het 

geval en zullen we het nog vol moeten houden!  

Van het team op ‘t Schoolhuys vraagt het ook steeds om een extra inspanning 

en een flexibele houding. We proberen echt ons best te doen om zoveel mogelijk 

‘normaal’ te laten verlopen, daar waar mogelijk. Soms is een aanpassing 

noodzakelijk, omdat we op dit moment in een andere werkelijkheid leven.  



Het team kampt ook met de constante spanning die deze tijd met zich 

meebrengt en dat maakt dat we soms keuzes moeten maken die voor nu het 

beste lijken en het meest passend zijn. We begrijpen dat sommige aanpassingen 

soms teleurstellend voor ouders en kinderen kunnen zijn, maar hopen op jullie 

begrip hiervoor. Laten we met elkaar het beste ervan maken en begrip tonen!    

Afgelopen maandag is bekend gemaakt dat alle scholen en dus ook ‘t Schoolhuys 

vanaf vandaag, woensdag 16 december sluiten. En gaan we over op 

thuisonderwijs. Het plan van aanpak is gisteren via Social Schools aan alle 

ouders toegestuurd.     

Tevredenheidsonderzoek 

 

Allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst 

voor het tevredenheidsonderzoek. Wel 75%! van alle gezinnen heeft hier 

gehoor aan gegeven. Een hele hoge score, waar we erg blij mee zijn, omdat we 

daardoor echt goed inzicht krijgen waar jullie tevreden over zijn en waar we mee 

aan de slag moeten.  

Zoals jullie weten hadden we op woensdag 18 november de eventdag van dit 

onderzoek. In de ochtend hebben alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 op de 

laptop de vragenlijst ingevuld. Met 24 leerlingen uit de groepen 4 en 5, die in 

groepjes van 4 werden verdeeld, hebben we een foto opdracht gedaan. Zij 

werden begeleid door leerlingen uit groep 8. Met de IPad hebben ze foto’s 

gemaakt van materiaal waar ze prettig mee leren, van de fijnste plek op school 

en de minst fijne plek en nog veel meer.    

Het pedagogisch klimaat is goed op orde op ‘t Schoolhuys en daar zijn we heel 

trots op! Dat is de basis om tot goed leren te komen. Leerkrachten, kinderen en 

ouders voelen zich prettig op ‘t Schoolhuys en vinden het een fijne school. Je 

mag als kind fouten maken, want dan zijn er vriendelijke en bekwame 

leerkrachten die je verder helpen. Top!  

Op ‘t Schoolhuys leren de kinderen om samen te leren door de inzet van 

coöperatieve werkvormen en door het geven van de zaakvakken met de 

methode Vierkeerwijzer, waar we de meervoudige intelligenties inzetten.    

De Vreedzame School draagt ertoe bij dat we op een fijne en prettige manier 

samenleven. We maken ook plezier met elkaar op school door aandacht te 

geven aan feesten, zoals de opening van de Kinderboekenweek, Sinterklaas, 

Kerstmis en door zelf podiumoptredens met de kinderen te doen.  

 



 

Jullie geven aan dat jullie blij zijn met de Social Schools app, waar regelmatig 

berichten van de groepen op worden geplaatst en waar jullie d.m.v. de 

nieuwsbrief goed op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen op 

school.   

Er zijn uiteraard ook punten waar we aan moeten werken en waar we nog op 

kunnen verbeteren.  

Jullie geven aan dat jullie graag meer zouden willen horen hoe het gaat op 

leergebied met je kind, zodat jullie weten wat er goed gaat en waar de 

ontwikkelpunten liggen. Jullie kunnen dan als ouders ook eventueel thuis hulp 

bieden.  

Ook zouden jullie meer informatie willen over de actuele schoolthema’s, zodat je 

daar samen met je kind een gesprek over kan voeren. Er gebeurt heel veel op 

school. Wij zijn nu als school nog iets te bescheiden en willen meer laten zien 

wat voor goed onderwijs wij bieden. 

In de afgelopen nieuwsbrief zijn we daar al mee begonnen door te vertellen hoe 

wij op ‘t Schoolhuys aandacht geven aan de hoogbegaafden kinderen. De 

komende periode willen we iedere maand verschillende onderwerpen centraal 

stellen en jullie daar iets over vertellen.  

Tot slot geven jullie aan dat er leerkrachten zijn waar jullie je heel erg welkom 

voelen, maar dat dat niet bij elke leerkracht zo is. Daar willen we absoluut in 

verbeteren. Het is de bedoeling dat jullie bij elke leerkracht je vrij voelt om aan 

te kloppen en je je niet bezwaarlijk voelt. Daar zijn we afgelopen studiedag van 

24 november ook al mee aan de slag gegaan.  

Is onze houding open, welke gedragingen horen daar dan bij? Welke attitude 

maakt dat we jullie écht als samenwerkingspartners zien. En als jullie dat niet zo 

ervaren willen we jullie uitdrukkelijk vragen om dit bij ons aan te geven. Dan 

kunnen we er namelijk iets aan doen!   

In één van de bijlagen naast deze nieuwsbrief zit de poster van het 

tevredenheidsonderzoek, waar je de resultaten overzichtelijk kan zien, met 

leuke foto’s van de opdracht van de kinderen van de groepen 4 en 5.    

Hebben jullie vragen en/of opmerkingen en willen jullie meedenken om de 

school nog beter, mooier en fijner te maken. Laat het dan gerust horen! Jullie 

mening wordt echt gewaardeerd! 

 

 

 

 

 

 



 

Kerstviering dinsdag 15 december 

 

Gezien de ontwikkelingen heeft de kerstviering al gisteren plaatsgevonden. 

Gelukkig konden we snel schakelen en heeft groep 7 een fantastisch kerstspel 

voor de hele school in de ochtend opgevoerd. Het was een hele fijne viering 

waarbij alle kinderen met veel kerstliedjes mee konden zingen. (zie foto’s die 

gisteren op Social Schools zijn geplaatst.)  De ouders van groep 7 krijgen 

binnenkort via de mail de opname, via We Transfer van dit kerstspel 

toegestuurd.   

In de middag kregen alle groepen chocolademelk of limonade en waren er 

verschillende hapjes waar ze uit konden kiezen. Er waren hapjes zoals 

verschillende soorten kerstkoekjes en kaasstengels. Elke groep heeft de middag 

in kerstsfeer, met muziek en openhaardvuur op het digibord afgerond.  

Op deze manier hebben we ondanks die bizarre tijd waarin we op dit moment 

leven, kerst kunnen vieren met elkaar.   

Volgend jaar hopen we dat we de kerstviering weer, zoals vanouds, in de avond 

kunnen vieren! 

 

 

Afname Cito’s in de groepen 3 t/m 8            

In januari worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito’s afgenomen. We starten met 

de toetsen vanaf de derde week i.v.m. de sluiting van de school t/m 17 januari.  

De toetsen die worden afgenomen zijn de volgende: 

AVI en DMT: technisch leestoetsen 

Bij de AVI-toets gaat het om het lezen van teksten in plaats van losse woorden. 

Aan de hand van deze toets krijgen kinderen een zogenaamd AVI-niveau 

(leesniveau). DMT staat voor Drie-Minuten-Toets. In drie minuten moet een 

leerling zoveel mogelijk losse woorden foutloos voorlezen. De DMT is een 

voorbeeld van een tempotoets. 

 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/avi-toetsen
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/leesniveau
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/dmt-toetsen
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/dmt-toetsen
https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/tempo-toets


Cito Rekenen 

Cito Begrijpend lezen 

Cito Spelling 

Het komt nogal eens voor dat een kind gestrest raakt als de Cito-toets nadert. 

Als dat bij jouw kind het geval is, heb je misschien iets aan de volgende tips: 

• Vertel je kind dat een foutloze toets bijna onmogelijk is. Natuurlijk is het 

goed om voor het beste te gaan, maar er zitten altijd een paar hartstikke 

moeilijke vragen tussen. Daar moet je kind dan niet van schrikken. 

• Soms komt je kind een moeilijke vraag tegen waarop hij het antwoord 

niet snel weet. Geef hem dan de tip om door te gaan met de 

volgende vragen. Zo verliest hij geen kostbare tijd. Hij kan de nummers 

van de moeilijke vragen opschrijven en hier aan het eind nog eens naar 

kijken. 

• Leer je kind dat er bij meerkeuzevragen altijd maar 1 antwoord 

goed is. Soms helpt het om de foute antwoorden weg te strepen. Het 

goede antwoord blijft dan vanzelf over. 

• Twijfelt je kind bij vragen of weet hij het antwoord echt niet? Laat hem 

altijd een antwoord invullen. Wie weet is het uiteindelijk toch het 

goede antwoord. Als je niks invult, is het sowieso altijd fout. 

• Zorg dat je kind goed uitgerust is. Niet door de avond voor de toets 

vroeg naar bed te gaan, maar door minstens een week lang op tijd te 

gaan slapen. Het kost tenslotte best wat energie om een tijdlang 

geconcentreerd een toets te maken. 

• Laat je kind goed ontbijten en voldoende drinken. Deze tip geldt 

eigenlijk voor elke dag. 

Is het verstandig om voor de Cito-toetsen te oefenen? Hier zijn de meningen 

over verdeeld. 

Aan de ene kant kan het oefenen een verkeerd beeld geven van het niveau van 

je kind. Dit kan ertoe leiden dat je kind straks een te hoog schooladvies krijgt. 

Aan de andere kant is de lesstof bij afname van de Cito-toets soms wat 

weggezakt. Dan is het juist goed om die weer even door te nemen. 

Van ouders horen we vaak dat juist het doornemen en oefenen van de lesstof 

enorm helpt om het algehele niveau en het zelfvertrouwen te verbeteren. 

Tips: 

• Oefen met een goede opbouw van oefeningen, zodat je kind de lesstof 

ook echt begrijpt. 

Op www.wijzeroverdebasisschool.nl/cito-toetsen vind je werkbladen om te 

oefenen. Let wel, het mag maar het hoeft niet. Alle kinderen hebben de 

afgelopen maanden heel hard in hun groep gewerkt en geoefend en zijn dus 

goed voorbereid op de toetsen. De toetsen worden alleen in de ochtend 

afgenomen, zodat de kinderen nog fit en fris zijn. 

http://www.wijzeroverdebasisschool.nl/cito-toetsen


 

Kunst Centraal op school in de klas en op locatie 

‘t Schoolhuys heeft een samenwerkingsverband met Kunst Centraal Houten. Zij 

zijn onze culturele partner. Kunst Centraal verbindt het onderwijs en het 

culturele veld. Via het Kunstmenu krijgen professionele kunstenaars de kans te 

spelen voor alle kinderen, ook kinderen die van huis uit niet met cultuur in 

aanraking komen. Mensen en dus ook de kinderen hebben creativiteit nodig. 

Kunst Centraal stimuleert dat leerlingen van ‘t Schoolhuys hun creativiteit leren 

gebruiken en ontwikkelen. 

In januari en later in het voorjaar hebben we voor alle groepen weer leuke 

activiteiten op het programma staan in samenwerking met Kunst Centraal.   

Zo gaat de middenbouw een voorstelling zien met de titel; ‘De zee vertelt’.  

 

Kijk nou eens! Er drijft een grote plastic soep in de zee! 

In een videobrief vertelt de zee zijn verhaal. Hoe is het zover gekomen?  De zee 

vraagt de kinderen mee te denken over wat we hieraan kunnen doen. Wat 

gooien ze zelf allemaal weg, thuis en op school? Hoe kunnen we de zee helpen? 

Kunnen we plastic ook opnieuw gebruiken? 

De kinderen gaan plastic afval verzamelen, sorteren, fotograferen en er iets 

nieuws mee creëren. Samen met een kunstenaar in de klas maken ze 

interessante foto-composities van het gesorteerde afval. Daarna maken ze van 

het plastic spannende uitvindingen die de zee kunnen helpen. Wat zou je als klas 

nog meer kunnen doen aan de plastic soep? 

Ook gaan de kinderen een bezoek brengen aan de kringloopwinkel Noppes. De 

kinderen worden daar rondgeleid achter de schermen, waar de spullen worden 

gesorteerd. Ook nemen zij een kijkje in de winkel. Ze mogen zelf in groepjes 

meehelpen met sorteren van kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen, e.d. 

 

 



De bovenbouw doet mee aan ‘De Electruck on tour’.  

 

Deze oude stadsbus is omgebouwd tot muziekstudio: de Elektruck. Die komt 

naar Houten! 

In De Elektruck on tour gaat de helft van de leerlingen in de bus aan de slag als 

echte beatcreators en maken hun eigen muziektrack. Tegelijkertijd krijgt de 

andere helft een muziekworkshop van een muziekdocent van Aan de Slinger. 

Daarna wisselen de groepen. 

In de voorbereidende lessen leren ze een beatcreator kennen en gaan ze op 

zoek naar hun eigen (muzikale) inspiratie.  

We hopen uiteraard dat al deze leuke en leerzame activiteiten door kunnen gaan 

ondanks de maatregelen vanwege Corona. Zo niet dan wordt er wellicht gezocht 

naar een online mogelijkheid.  

 

Schoonmaakavond op maandag 18 januari voor de groepen 1/ 2  

Op maandagavond 18 januari stond er voor de groepen 1/2 A en B een 

schoonmaakavond gepland. Helaas kan deze avond vanwege de lockdown niet 

doorgaan. Op een later moment willen we graag een nieuwe datum prikken en 

jullie om hulp vragen.  

Het is hygiënisch om deze materialen en het 

meubilair in ieder geval twee keer per jaar 

grondig schoon te maken. Uiteraard worden de 

meeste spullen zoals de tafels en de stoelen 

dagelijks schoongemaakt.  

De ouders van deze twee groepen krijgen t.z.t. 

een oproep via Social Schools om te helpen. Hoe 

deze hulp er precies uit gaat zien i.v.m. de 

Corona maatregelen is op dit moment nog niet 

duidelijk. We houden jullie op de hoogte, zodra er meer bekend is.  

 



 

100 Praktische tips voor thuisonderwijs 

Hoe kun je de dag op een zinvolle manier invullen, als je kind thuis is? In dit 

artikel allerlei suggesties om ouders te ondersteunen. Klik op deze link: 

100 praktische tips voor ouders met kinderen die thuis leren (wij-leren.nl) 

 

Nationale voorleesdagen                          

Vanaf woensdag 20 januari t/m vrijdag 30 januari zijn 

er weer de Nationale Voorleesdagen! De Nationale 

Voorleesdagen zijn er om het voorlezen aan kinderen 

te stimuleren. Voorlezen is namelijk ontzettend leuk 

en motiveert kinderen om ook zelf te gaan lezen. 

Ieder kind een lezer! Een uitdaging voor onze school 

en jullie als ouders om samen dit doel te bereiken. 

Lezen is essentieel voor leren op school. Want wie -

met plezier- kan lezen, kan de hele wereld aan en doet 

mee in onze steeds meer geletterde en multimediale 

maatschappij. Wie goed leest en teksten begrijpt, kan 

kennis verwerven en zich goed ontwikkelen. En dat gunnen we elk kind op ’t 

Schoolhuys! 

Zoals het er nu naar uitziet is het helaas vanwege Corona dit schooljaar niet 

mogelijk om opa’s en oma’s bij ons op school uit te nodigen. We gaan we naar 

alternatieven op zoek en zodra die bekend zijn, houden we jullie op de hoogte.  

 

Oproep vrijwilligers schoolvoetbaltoernooi 

De organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi Houten is op zoek naar 

vrijwilligers. Voor de continuïteit op de lange(re) termijn zijn zij op zoek naar 

nieuwe enthousiastelingen voor de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi 

Houten vanaf 2022. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php


Kerst- en nieuwjaarsgroet 

Beste ouders en kinderen van ‘t Schoolhuys,  

Wat een bijzonder en bewogen jaar is 2020 geweest en is het nog steeds! 

Ondanks alles ben ik van mening dat we met elkaar, de kinderen, jullie als 

ouders en het team van ‘t Schoolhuys het beste ervan gemaakt hebben. Nu 

begint de welverdiende kerstvakantie en mogen en kunnen we even uitrusten. 

Maak er met elkaar een mooie kerst van. Voor het nieuwe jaar 2021 wens ik 

jullie allemaal heel veel gezondheid en geluk toe!     

 

Groet,  

Namens het hele team van ‘t Schoolhuys,  

 

Tamara Schlick 

 

 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 27 januari 2021  


