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                                                                                           17 februari 2021 

BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 19 februari  Carnaval  Groepen 1 t/m 8 

Groepen 5 t/m 8 blijven 

allemaal over en zijn om 

15.00 u uit 

Zaterdag 20 februari t/m 

zondag 28 februari 

Voorjaarsvakantie Groepen 1 t/m 8 

 

Woensdag 3 maart  Luizencontrole gaat 
NIET door 

Groepen 1 t/m 8 

Maandag 15 maart t/m 
18 maart  

Week van de 
Lentkriebels 

Groepen 1 t/m 8 

Vrijdag 19 maart   Studiedag voor de 
leerkrachten: kinderen 
zijn vrij.  

Groepen 1 t/m 8  

Woensdag 24 maart 
wordt verplaatst naar 23 

juni 

Nationale Grote 
Rekendag 

Groepen 1 t/m 8 

Donderdag 15 april Ouderavond webinar 

over relaties en 
seksualiteit van 19.30 u 

tot 21.30 u 

Alle ouders 

 

In deze Info vinden jullie de volgende onderwerpen: 

• Corona update 

• Carnaval 

• BSO start op 't Schoolhuys in juni 2021 

• MR lid gezocht 

• Afname M (midden) Cito toetsen  

• Luizencontrole gaat niet door  

• Leerlingenraad 

• Week van de Lentekriebels 

• Studiedag 19 maart 

• Nationale Grote Rekendag  

• Tot slot...fijne voorjaarsvakantie! 

 



Corona update                                                

Corona houdt ons nog steeds in de greep. Toch zijn we erg blij dat we sinds 8 

februari weer open zijn. Het is heerlijk dat we weer les kunnen geven aan jullie 

kinderen. Wat hebben we elkaar gemist! Uiteraard letten we er goed op om ons 

te houden aan alle nieuwe maatregelen die erbij zijn gekomen. Alle volwassenen 

en de kinderen uit de groepen 7 en 8 dragen buiten de klas een mondkapje.  

We willen jullie vriendelijk verzoeken om ook buiten bij het brengen en ophalen 

een mondkapje te dragen. Laten we aan de kinderen het goede voorbeeld 

geven. Iedereen houdt zich aan de afspraak om niet het schoolplein op te 

komen. Soms worden kinderen opgehaald door een opa en/of oma of een ander 

familielid. Zouden jullie aan hen ook willen vertellen dat ze buiten de heg of het 

hek moeten wachten? Dank alvast.    

Alle maatregelen blijven van kracht, totdat we bericht krijgen dat we iets mogen 

versoepelen. Uiteraard communiceren we hierover zodra het kan. Laten we het 

met elkaar goed proberen vol te houden!   

   

Carnaval                                                 

Op vrijdag 19 februari vieren we carnaval op 

't Schoolhuys. Dit feestje laten we niet 

zomaar aan ons voorbij gaan! We doen het 

wel in een aangepaste vorm, zodat het veilig 

gebeurt. Alle kinderen van 't Schoolhuys 

mogen die dag verkleed naar school komen 

en uiteraard zijn de leerkrachten ook flink 

uitgedost! Omdat de kinderen pas net weer 

op school zijn vieren we niet de hele dag 

feest, maar wordt er ook gewerkt die dag.   

Alle groepen vieren het carnavalsfeest in de eigen groep met de eigen 

leerkracht. De groepen 1 t/m 4 krijgen en lekkere koek en limonade om het 

extra feestelijk te maken. Zij zijn om 12.00 u uit, zoals altijd.  

Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen op deze dag overblijven en krijgen 

een broodje knak en ook iets lekker te drinken. Aanmelden voor de TSO is op 

deze dag niet nodig. 's Morgens wordt er gewerkt in deze groepen, maar de hele 

middag is het feest! Via Social Schools krijgen jullie vast en zeker een aantal 

foto's van de groep, zodat jullie op de achtergrond mee kunnen genieten.     

 



BSO Kind & Co start op 't Schoolhuys vanaf juni 2021    

Op 't Schoolhuys hebben we reeds een aantal jaar een inpandige peuterspeelzaal 

van Kind & Co. We zijn erg blij met deze samenwerking.    

Kind & Co gaat nu voor de zomervakantie ook een buitenschoolse opvang 

beginnen op 't Schoolhuys. Mies Kroese, de clustermanager van Kind & Co 

schrijft hierover het volgende:  

                                                                                    

Beste ouders/verzorgers,                                                

Vanuit een gezamenlijke wens, om een buitenschoolse opvang op te gaan 

starten in de school, zijn wij samen met 't Schoolhuys en de kinderopvang van 

Kind en Co voorbereidingen aan het treffen om een start te kunnen maken met 

buitenschoolse opvang in de school. Voor de zomervakantie start BSO 

Schoolhuys 

De BSO biedt op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang voor 

kinderen van 4-12 jaar oud. Ook in de vakanties zal er op deze dagen opvang 

worden geboden. Op dit moment wordt er hard gewerkt om alles klaar te maken 

voor de opening in juni. 

Zodra er meer informatie beschikbaar is en u uw kind kunt aanmelden voor de 

BSO laten wij u dit weten via een nieuwsbrief en of Facebook. 

Met vriendelijke groet, 
 

Mies Kroese 
 

KMN Kind & Co 

Clustermanager 

 

Wordt vervolgd!   

 

 

 



MR lid gezocht                                          

‘t Schoolhuys is op zoek naar een nieuw lid voor de medezeggenschapsraad 

(MR). Voor het nieuwe schooljaar (2021-2022) zoeken wij actieve, betrokken 

ouders die zich kandidaat willen stellen als MR-lid. Als er zich meerdere 

kandidaten aanmelden zal er een verkiezing plaatsvinden. De zittingsperiode in 

de MR is drie jaar en kan verlengd worden met nog eens drie jaar. Per jaar 

wordt er zes keer vergaderd. Meer informatie over de MR kun je vinden in de 

schoolgids of op de website. 

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan vóór 10 mei 2021 aan via het mailadres: 

mr@schoolhuys.nl. Heb je vragen, benader dan gerust een van de zittende 

ouderleden van de MR: Marit Béguin (marit.beguin@gmail.com), Michiel Dissel 

(mdissel@gmail.com) of Petra Wilbrink (petra_wilbrink@hotmail.com). Of neem 

even contact op met één van de leerkrachten: Josélique Kokhuis, Anouchka 

Dekker of Kevin Goes.    

Met vriendelijke groet,  

namens de MR  

Marit Béguin 

 

Afname van de M (midden) Cito toetsen in de groepen 3 t/m 8 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangegeven gaan we een week na de 

voorjaarsvakantie vanaf maandag 8 maart de midden cito's afnemen in de 

groepen 3 t/m 8. We nemen de volgende toetsen af: 

AVI en DMT (technisch lezen)  

Rekenen 

Begrijpend lezen 

Spelling 

De resultaten worden in het Cito leerlingvolgsysteem en in het centrale 

dashboard van Leeruniek gezet, zodat we een actueel inzicht krijgen in de 

ontwikkelingen op school-, groeps-, en leerling niveau.  
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Op deze manier weten we van iedere leerling waar hij/zij staat en wat ze nodig 

hebben. Dát is de basis van goed onderwijs! Zo stemmen we tijdig en gericht 

ons onderwijsaanbod af op ieders behoefte. 

Uiteraard krijgen jullie de resultaten ook te zien. Zodra dat mogelijk is zullen we 

in Social Schools aangeven dat het ouderportaal open staat en jullie de uitslagen 

kunnen inzien. De grafieken zoals die anders in het rapport zitten krijgen jullie 

t.z.t. op papier mee naar huis. Als jullie behoefte hebben aan uitleg of er zijn 

vragen over, dan kan je contact opnemen met de leerkracht.   

 

Luizencontrole gaat niet door op woensdag 3 maart                      

 

De luizencontrole die op woensdag 3 maart op de jaarplanning staat, gaat niet 

door. We kunnen dan niet goed afstand bewaren van elkaar en daarnaast is het 

niet wenselijk dat er luizenmoeders de school in komen. We willen jullie 

vriendelijk vragen om zelf met enige regelmaat je kind of jullie kinderen te 

controleren op luizen.   

Leerlingenraad                            

Maandelijks vergadert de leerlingenraad samen met de directeur. Door de 

thuiswerkperiode heeft het even stilgelegen maar we pakken dat nu weer op.  

De leerlingenraad heeft gezorgd voor wc-stickers in de wc potten. Die zorgen 

ervoor dat er goed in het toilet en niet naast het toilet wordt geplast en daardoor 

blijft alles een stuk schoner!  

De leerlingenraad gaat een gesprek voeren met iemand van de gemeente die 

mee wil nadenken om ons schoolplein iets groener te maken. Zodra het plan 

bekend is, houden we jullie op de hoogte. 

 

 



Met het budget wat de leerlingenraad heeft willen ze voor elke groep een aantal 

nieuwe leuk buitenspeelgoed aanschaffen. Inmiddels hebben ze geïnventariseerd 

wie wat wil en gaan we dit nu bestellen. Denk daarbij aan springtouwen, 

badminton rackets, jeu de boules en nieuwe voetballen.  

En tot slot zijn de leden druk bezig om nog een leuke, gezellige activiteit te 

bedenken voor de hele school voor het einde van dit schooljaar.      

 

 

Week van de Lentekriebels    

In de week van 15 maart t/m 18 maart (vrijdag 19 maart is het studiedag) is 

het de 'Week van de Lentekriebels’. Dit is een landelijke projectweek waarin 

structureel aandacht wordt gegeven aan relationele en seksuele vorming. De 

Week van de Lentekriebels vormt namelijk aanleiding om het hele schooljaar 

thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam en zelfbeeld' en 'Seks en de media' op de 

agenda te zetten.  
 

Dit schooljaar gaan we op 't Schoolhuys starten met het geven van één of twee 

lessen uit het lespakket van 'Kriebels in je buik’ en uit het lespakket ‘Veilig Wijs’. 

We hebben dit jaar een subsidie gekregen van de GGD om het team te scholen 

om les te kunnen geven over relaties en seksualiteit. Na het uitproberen van de 

twee verschillende lespakketten willen we er één kiezen die we aanschaffen voor 

de school, zodat we dit opnemen in ons schoolplan.  

 

Aandacht seksuele vorming op basisschool juist nodig, waarom?  
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al 

veel vragen over het thema. De school sluit met de lessen relationele en 

seksuele vorming aan op deze ontwikkeling en geeft ze de juiste kennis en 

vaardigheden. Kinderen raken vertrouwd met het thema en leren dat het een 

normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin hun wensen en 

grenzen mogen aangeven.  

Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor 

zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, 

wensen, opvattingen en mogelijkheden.  

 

 



En kunnen verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en 

seksualiteit. Zo:  

• Durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit. 

• Ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema. 

• Worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 

• Leren ze respectvol met elkaar om te gaan. 

 

Uiteraard vinden we het ook heel belangrijk dat jullie als ouders informatie 

krijgen over dit onderwerp, het belang ervan weten en hoe het wordt behandeld 

op school. Daarom zal er op donderdag 15 april van 19.30 u tot 21.30 u een 

ouderavond worden verzorgd door de GGD. We willen jullie van harte 

uitnodigen om hieraan deel te nemen. In principe zal deze avond online als 

webinar worden aangeboden. Jullie ontvangen nog t.z.t. een aparte uitnodiging, 

maar zet deze datum alvast in je agenda!  

 

Studiedag vrijdag 19 maart                               

Op vrijdag 19 maart heeft het team van 't Schoolhuys 

een studiedag. In de ochtend krijgen de leerkrachten een 

training van de GGD over relaties en seksualiteit. Daarna 

volgt een online workshop vanuit onze stichting Fectio 

met daarbij een lunch. In de middag gaan we de cito 

resultaten in ons programma van Leeruniek verwerken, 

zodat we goed zicht hebben hoe het met iedere leerling 

gaat en we weten waar we de komende periode op in 

moeten zetten. Het wordt een zinvolle en leerzame dag! 

Alle kinderen van 't Schoolhuys zijn deze dag vrij.      

 

Nationale Grote Rekendag op woensdag 24 maart wordt verplaatst naar 

23 juni  

 

 

 



Het thema van De Grote Rekendag 2021 is: 

Op rekenreis! 

Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf 

ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En 

het is ook nog eens heel leuk! 

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het 

teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen 

maken en een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. 

Waarom De Grote Rekendag? 

Rekenen staat hoog op de agenda in het basisonderwijs: er wordt hard gewerkt 

om de rekenresultaten verder te verbeteren. Maar de kinderen vinden het vak 

niet altijd leuk. De Grote Rekendag maakt rekenen leuk. De kinderen ontdekken 

hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen. Dat motiveert, ook later in 

het jaar! 

De Grote Rekendag is voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen. 't 

Schoolhuys doet uiteraard ook mee: de activiteiten zijn er voor groep 1 t/m 8. 

Tot slot 

We hebben enerverende weken met elkaar achter de rug. Vele weken van 

thuisonderwijs en nu geëindigd met de laatste twee weken weer fysiek op 

school, waarbij het weer ons ook soms parten speelde. De leerkrachten geven 

aan dat de kinderen het erg fijn vinden om weer op school te zijn en weer 

dingen samen te kunnen doen. Ook de leerkrachten genieten er enorm van om 

de kinderen weer ‘normaal’ les te kunnen geven. Voor veel leerlingen was het 

ook weer even wennen aan de structuur van school. Heel begrijpelijk!  

Nu een weekje vrij.  

Veel plezier en rust goed uit! 

 

Zonder tegenbericht blijven de maatregelen vanwege Corona, ook na de 

voorjaarsvakantie, zoals ze nu gelden bestaan. Mocht er iets veranderen dan zal 

ik jullie hierover inlichten.   

Op maandag 1 maart zien we de kinderen graag weer op school! 

Vriendelijke groet, ook namens het team,  

Tamara Schlick  
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