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BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 2 april t/m 

maandag 5 april 

Paasweekend Alle groepen vrij 

Donderdag 8 april  Ouderportaal met Cito 

uitslagen staat open 

Groepen 3 t/m 8 

Donderdag 15 april 

 

Ouderavond webinar  

over relaties en 

seksualiteit van 19.30 u 

tot 21.30 u 

 

Alle ouders 

 

Woensdag 12 mei Schoolhuys voetbal 

toernooi 

Groepen3 t/m 8 

 

In deze Info vinden jullie de volgende onderwerpen: 

 Corona update 

 Week van de Lentekriebels: webinar 15 april voor ouders start om 19.30 u 

tot 21. 30 u  

 Studiedag 19 maart  

 Pasen 

 MI (Meervoudige intelligenties)  

 Oproep vrijwilligers gezocht: bezemclubje  

 Ouderportaal open 8 april Cito uitslagen 

 Bag2school 

 Alternatief voor het schoolvoetbal 

 Avondvierdaagse 

 Aanvraag BSO in de school (Kind en Co) 

 Tot slot 

 

 

 

 

 

 



Corona update           

Zoals jullie wellicht weten, zijn er tot nu toe nagenoeg geen versoepelingen en 

blijven de maatregelen die we op school hebben tot op heden van kracht. Het 

dragen van mondkapjes, goed afstand houden en de handen regelmatig 

schoonmaken blijven noodzakelijke maatregelen. Gelukkig hebben we tot nu toe 

geen groepen naar huis hoeven sturen. Daar zijn we erg blij om. We doen ook 

ons uiterste best om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. 

Wel goed om te weten, dat mocht dat toch een keer gebeuren, wij helaas geen 

kinderen in de nood kunnen opvangen. We mogen namelijk geen groepen 

mengen en kunnen dus geen kinderen in een andere groep plaatsen.  

Wat wel regelmatig gebeurt, is dat ouders bellen dat hun kind in quarantaine zit 

en getest moet worden. De ouders vragen dan vaak om schoolwerk voor thuis. 

De leerkracht kan pas na schooltijd hiervoor zorgen. Zij staan immers het 

grootste gedeelte van de dag voor de klas. In de midden- en bovenbouw kunnen 

de kinderen wel op de computer aan de slag met de rekenles of een begrijpend 

leesles van Nieuwsbegrip. Maar ook muiswerk, Dexlex of Bareka zijn digitale 

programma's waarmee thuis geoefend kan worden.    

 

Week van de Lentekriebels: webinar voor de ouders  

In de week van 15 t/m 18 maart hebben alle groepen op 't Schoolhuys een 

aantal lessen gekregen over relaties en seksualiteit. Wellicht heeft je kind er 

thuis iets over verteld. Het heeft vele mooie en leerzame gesprekken met de 

kinderen opgeleverd. In het begin kan het even onwennig zijn, maar al snel 

merk je dat kinderen goede vragen stellen en het gesprek met elkaar heel 

waardevol is. We hebben uit twee verschillende methodes lessen gegeven, 

omdat we dit jaar met het team beslissen voor welke methode we definitief 

kiezen: Veilig Wijs of Kriebels in je Buik. Op de studiedag van 19 maart heeft het 

team een training gehad van Meike Hensing, adviseur gezondheidsbevordering 

Jeugd & Seksuele gezondheid van de GGD.  

Op donderdag 15 april zal zij ook een webinar voor jullie verzorgen over dit 

onderwerp. We stellen het zeer op prijs als er veel ouders hierbij aansluiten.  

 



De avond duurt van 19.30 u tot 21.30 u. Via Social Schools krijgen jullie 

ongeveer een week van tevoren een link om deel te kunnen nemen. Daarnaast 

zal er een bericht via Social Schools verstuurd worden met een Poll, waar je kan 

aangeven of je wel of niet aansluit bij het webinar. Zo hebben we een indicatie 

hoeveel ouders aanwezig zullen zijn. We hopen uiteraard dat er veel ouders 

deelnemen!    

Zorg dat je het niet mist!    

 

Studiedag 19 maart 

Vrijdag 19 maart hebben we een onlinetraining gehad over relaties & 

seksualiteit. We hebben geleerd welke seksuele ontwikkeling past bij de 

verschillende leeftijden op de basisschool en wat een passende beroepshouding 

is om de lessen op een goede manier te kunnen geven. 

Na een korte pauze zijn we begonnen om de uitslagen van de Cito's in Leeruniek 

te zetten, zodat we de resultaten goed op school-, groeps- en leerling niveau 

kunnen analyseren. Dit levert zeer waardevolle informatie op die maken dat we 

goed kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Na de lunch 

hebben we een muzikale activiteit via Teams gedaan met alle medewerkers van 

Fectio.      

Pasen                          

Aankomend weekend is het Pasen. Uiteraard besteden we op 't Schoolhuys ook 

aandacht aan dit feest. We lezen verschillende verhalen voor uit de methode 

Hemel en Aarde waarbij aan de kinderen wordt uitgelegd wat Witte Donderdag, 

Goede Vrijdag en Pasen inhoudt. Ook worden er filmpjes, liedjes en knutsels 

gemaakt. De viering doen we dit jaar in de eigen groep, omdat we de groepen 

niet mogen mengen, maar desalniettemin maken we er een gezellige 

donderdagmiddag van met elkaar. Met Palmpasen hebben we met alle kinderen 

een mooie kaart getekend en een Paaswens opgeschreven. De kinderen konden 

deze kaart aan iemand geven, die wel wat extra aandacht zou kunnen 

gebruiken. Zo leren de kinderen hart te hebben voor een ander, wat ook weer 

past bij de Vreedzame School.    

 

MI (meervoudige intelligenties) 

Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door te doen, de ander 

moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor 

zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen.  



Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen 

begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening 

moeten houden. Het is belangrijk om de verschillende manieren van leren te 

kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen moeten 

beschikken over vele manieren om de leerstof op een passende manier aan te 

bieden.  

Bij het werken aan deze verschillende intelligenties, maken we gebruik van 

thema's. Deze thema's worden zoveel mogelijk school breed en groep 

doorbroken aangeboden. We zijn deze week in de groepen 1 t/m 6 begonnen 

met het thema "beestenboel", de groepen 7 & 8 werken tot aan de meivakantie 

verder aan het thema "de laatste tijd", de periode na de Tweede Wereldoorlog. 

 

Oproep vrijwilligers bezemclubje                         

We zijn op zoek naar ongeveer tien ouders die het leuk 

vinden om 1 keer per twee maanden (we maken twee 

groepjes van 5) op bijvoorbeeld een woensdag- of 

vrijdagmiddag het kleuterplein te komen vegen. Geef je 

dan op bij juf Saskia. Haar mailadres is: 

saskia.pothoven@schoolhuys.nlOp school wordt gezorgd 

voor een bezem. Welke dag en tijd het precies wordt, 

stemmen jullie met elkaar af, zodra bekend is welke 

ouders zich hiervoor aanmelden.     

 

Ouderportaal staat vanaf 8 april open voor Cito uitslagen  

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 

8 verschillende Cito-toetsen gemaakt. Deze toetsen zijn, zoals 

jullie weten, later gemaakt dan gepland. Normaal gesproken 

worden deze toetsen al in januari afgenomen en zitten de 

uitslagen er bij het eerste rapport bij. Nu hebben jullie een 

rapport gekregen van jullie kind zonder deze Cito toetsen. Voor sommige 

kinderen heeft het een gunstig effect gehad deze toetsten later te mogen 

maken. Ze hebben immers langer onderwijs genoten, voordat de toets is 

afgenomen. Dit kan dus een wat vertekend beeld geven. Andere kinderen 

hebben vanwege de lange thuisonderwijsperiode de toets wellicht minder goed 

gemaakt.  

Voor ons is het goed om dit te weten, zodat we hier tot aan de zomer aan 

kunnen werken. Mocht de leerkracht het nodig vinden om toelichting te geven 

op de uitslag van één of meerdere toetsen, dan neemt die contact op. 

Vanaf donderdag 8 april kunnen jullie via het ouderportaal zelf de resultaten 

bekijken. Mochten jullie toch behoefte hebben aan een toelichting of er is een 

vraag, stel die dan gerust aan de leerkracht van je kind.   

 

mailto:saskia.pothoven@schoolhuys.nl


Bag2school 

Het lijkt nog ver weg, maar maandag 10 mei en dinsdag 

11 mei kunnen jullie weer zoveel mogelijk eigen gesloten 

kledingzakken inleveren voor de Bag2school actie. 

Bag2school draagt graag haar steentje bij aan het milieu 

en het terugdringen van plastic. De plastic zakken van 

bag2school zijn daarom vervangen door een flyer (zie 

bijlage), welke op de eigen zak geplakt kunnen worden. 

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

actie door een eigen gesloten 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 gesloten 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. 

Wij hopen op jullie bijdrage en een geslaagde actie ten behoeve van de school 

en onze kinderen en voor jullie een opgeruimd huis. 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 

De oudervereniging. 

 

Alternatief schoolvoetbal toernooi      

In maart vindt altijd het schoolvoetbal toernooi 

plaats waarbij verschillende basisscholen met 

elkaar een aantal wedstrijden spelen. Vanwege 

Corona gaat dit helaas niet door. Omdat we het 

toch leuk vinden dat de kinderen een leuke 

sportieve activiteit met elkaar hebben, hebben 

we besloten dat we per groep op woensdag 12 

mei een onderling toernooitje organiseren. We 

verdelen elke groep in een aantal gemixte 

teams. We maken daarbij gebruik van de Pannakooi en het voetbalveldje vlak bij 

de school. De kinderen krijgen van school iets lekkers te eten en te drinken. 

Meester Kevin, die naast groepsleerkracht ook een trainer van FC Utrecht is, zal 

deze dag organiseren. Zorgen jullie ervoor de dat je kind/ kinderen sportieve 

kleding aanhebben op woensdag 12 mei en een flesje water meenemen? We 

gaan er een leuke, sportieve dag van maken!    



Avondvierdaagse Houten                                   

De Avond4daagse gaat dóór! 

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar 

meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen route, vanaf 

jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw eigen 

feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte 

officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet. De 

Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname 

kost €6,50. 

Aanmelden kan vanaf 29 maart via www.avond4daagse.nl. Zoek op plaats en 

schrijf je in bij jouw lokale Avond4daagse – Home Edition. Veel plezier! 

Of kijk op www.avond4daagsehouten.nl voor de link om u op te geven. De 

medailles worden rechtstreeks vanuit het landelijk bureau in Nijmegen 

verzonden naar uw huisadres. 

 

Aanvraag BSO in de school (Kind en Co) 

Vanuit Kind en Co zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met het treffen 

van voorbereidingen, om een aanvraag in te dienen, voor het mogen starten van 

een BSO in de school. Hiervoor moeten allerlei documenten door Kind en Co 

worden gemaakt en aangeleverd voor de GGD-inspectie. 

Hierbij moet u denken aan een risico-inventarisatie, veiligheids- en 

gezondheidsdocumenten en een pedagogisch werkplan. 
Deze documenten zijn aangeleverd en vorige week is de GGD-inspectie op de 
school op bezoek geweest om de aanvraag te bespreken en ook de BSO ruimte 

te bekijken. 
Hierover zal een inspectierapport worden gemaakt. 

Ondertussen is de aannemer ook wezen kijken in de BSO ruimte. Er is een 

offerte gemaakt om te locatie helemaal geschikt te maken voor buiten schoolse 

opvang. 

 

De BSO zal in de centrale hal gaan plaatsvinden en in het huidige peuterlokaal. 

In het huidige peuterlokaal zal ook een keukenblok komen met koelkast en op 

de gang komt er nieuwe kastruimte. 

Deze verbouwing zal in de zomervakantie plaats gaan vinden. Dit kan niet 

eerder omdat er overdag gedurende 5 ochtenden, een peutergroep in het lokaal 

zit. 

 



 

Het is de bedoeling dat we direct na de zomervakantie gaan starten met de BSO 

voor maximaal 22 kinderen op de maandag, dinsdag en donderdagmiddagen. 

In de schoolvakanties is de BSO de gehele dag open op de maandag, dinsdag en 

de donderdag van 07.30-18.30 uur. 

Zodra er meer nieuws bekend wordt over de wijze van aanmeldingen en verdere 

ontwikkelingen, dan hoort u dat van mij. 

Met vriendelijke groet, 

Mies Kroese 

 

KMN Kind & Co 

Clustermanager 

 

 

Tot slot                            

Ondanks dat we zelf na een jaar nog steeds te maken hebben met allerlei 

maatregelen vanwege het Corona virus, zien we aan alles dat het de kinderen en 

ook ons als team goed doet om weer elke dag op school te zijn! Naast leren is 

het namelijk ontzettend belangrijk om met vrienden en vriendinnen te kunnen 

spelen en plezier te maken. Laten we hopen dat het zo blijft en dat er wellicht 

binnen afzienbare tijd weer steeds meer iets meer mogelijk is.  

Voor nu wens ik jullie allemaal een heerlijk, fijn Paasweekend toe! 

Vriendelijke groet, namens het hele team,  

 

Tamara Schlick    


