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BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 23 april Koningsspelen Groepen 5 t/m 8 hebben 

continurooster 

Zaterdag 24 april t/m 

zondag 9 mei 

Meivakantie Groepen 1 t/m 8 

Maandag 10 mei en 

dinsdag 11 mei 

Inleveren Bag2school 

tassen 

Groepen 1 t/m 8 

Woensdag 12 mei Schoolhuys voetbal 

toernooi 

Groepen3 t/m 8 

Donderdag 13 mei en 

Vrijdag 14 mei  

Hemelvaartsdag Alle leerlingen vrij 

Donderdag 20 mei Praktisch 

Verkeersexamen  

Groep 8 

Maandag 24 mei Tweede Pinksterdag Alle leerlingen vrij 

Donderdag 27 mei Praktisch 

Verkeersexamen 

Groep 7 

 

In deze Info vinden jullie de volgende onderwerpen: 

- Corona update 

- Koningsspelen vrijdag 23 april (+ bijlage) 

- Schoolhuys voetbaltoernooi 

- Bag2school inzameling 

- Nieuwe datum webinar donderdag 10 juni om 19.30 u voor ouders 

over relaties & seksualiteit 

- Activiteiten voor jongeren in de meivakantie (+ bijlage) 

- Tot slot 

 

 

 

 

 

 

 



Corona update                                                           

De afgelopen weken hebben we op 't Schoolhuys met regelmaat in verschillende 

groepen moeten schakelen omdat besmettingen ook helaas onze school troffen. 

Groep 5 heeft met een flink aantal besmettingen te maken gehad en deze groep 

heeft een tijd in quarantaine gezeten en online les gekregen. Andere groepen 

hadden hierdoor ook minder kinderen in de groep omdat broertjes en zusjes 

daardoor ook niet naar school konden komen. Ook de groepen 3, 4 en 6 hebben 

we in quarantaine moeten plaatsen vanwege één of meerdere besmettingen.  

Maar ook omdat eigen kinderen van enkele leerkrachten thuis kwamen te zitten 

vanwege een besmetting op een andere school, hebben we sommige groepen 

online les moeten geven.  

Dit vraagt veel van jullie als ouders en ook van de flexibiliteit van het team. 

Zeker als het besluit om tot online lesgeven over te gaan op korte termijn wordt 

besloten, realiseer ik mij goed dat jullie als ouders ad hoc moeten schakelen. 

Helaas is dit overmacht en hoop ik dat jullie hier begrip voor kunnen opbrengen. 

Als het op de één of andere manier eerder of anders geregeld kan worden, 

maken we uiteraard die keuze. Vaak lukt dat, maar niet altijd. Dank voor jullie 

medewerking in dezen! Het waren intensieve weken voor ons allemaal. 

Ook wil ik mijn team een groot compliment maken hoe flexibel ze zijn, 

meedenken, extra dagen lesgeven, pakketten klaarleggen en elkaar 

ondersteunen.   

Laten we dit met elkaar zo volhouden. Nog twee dagen te gaan en dan hebben 

we twee weken vakantie. Laten we hopen dat we na deze weken een frisse start 

kunnen maken! 

 

Koningsspelen vrijdag 23 april       

Ik + jij = Wij  

  

Ik + jij = wij is het thema van de koningsspelen van a.s. vrijdag.  

Ondanks dat het, door de huidige maatregelen, dit jaar anders zal zijn dan 
voorgaande jaren, hebben we een leuk en sportief programma op de planning 
staan! Voor de kinderen die helaas thuis zitten, is er een programma online dat 
gevolgd kan worden. Dit programma zit in de bijlage. 

 

 



Alle kinderen ontvangen het 10-uurtje van school.   

Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) begint de meivakantie om 12.00 
uur. 

Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) geldt vrijdag een continurooster tot 
14.00 uur.  

Er wordt gezamenlijk in de klas gegeten, met de eigen meegebrachte lunch.  

Omdat het een sportieve dag wordt is het handig om uw kind makkelijke kleding 
aan te trekken en sportieve schoenen waarmee de kinderen kunnen spelen en 
rennen.   

We hopen dat ondanks alles wat er speelt, het sportieve, gezellige en 
ontspannen Koningsspelen mogen worden! 

 

 

Schoolhuys voetbaltoernooi op woensdag 12 mei   

Het oorspronkelijke schoolvoetbaltoernooi dat bij Delta 

Sports/SV Houten georganiseerd zou worden kan dit 

jaar helaas niet doorgaan. Wij hebben hier een 

alternatief op gevonden! Op woensdag 12 mei zullen de 

groepen 3 t/m 8 ieder met hun eigen groep en één 

andere groep een onderling toernooitje spelen. 

(groepen 3 en 4, groepen 5 en 6 en de groepen 7 en 8) Per twee groepen zal dit 

(zoals het er nu naar uitziet) zo'n 30/40 minuten. Op dit moment wordt er 

gekeken naar een locatie in de buurt van de school. 

Het is in ieder geval belangrijk dat de kinderen op woensdag 12 mei 

sportieve kleding en schoenen aan doen. Ook is het verstandig om de 

kinderen een flesje water mee te geven. 

Meester Kevin is gedurende de dag bezig met de organisatie van het toernooi. 

Juf Joska zal deze dag voor groep 6 staan. 

Wij kijken uit naar een sportieve dag! 

 

Bag2school inzameling REMINDER   

Meteen na de meivakantie kunnen jullie wederom op maandag 10 mei en op 

dinsdag 11 mei tassen met kleding inleveren voor de actie van Bag2school. Op 

die manier halen we een hoop geld op, waarmee de oudervereniging weer 

allerlei leuke extra activiteiten kan organiseren. Ouders mogen helaas nog niet 

de school in.  



 

Of de kinderen sjouwen zelf de tas mee naar binnen of je brengt de tas met 

kleding bij het blauwe hek bij het kleuterplein. Wij zorgen er dan voor dat de 

tassen naar binnen worden gebracht. We hopen dat er veel wordt verzameld, 

zodat we een hoge opbrengst hebben! Dank alvast voor alle moeite!  

 

Webinar voor ouders over relaties 7 seksualiteit  

We hebben een nieuwe datum voor het webinar voor de ouders over relaties & 

seksualiteit: donderdag 10 juni van 19.30 u tot 21.00 u/ 21.30 u 

ZET HET ALVAST IN DE AGENDA! 

Helaas hebben we dit webinar moeten verzetten, omdat er zoveel ouders thuis 

te maken hadden met Corona.  

In de Week van de Lentekriebels hebben alle groepen lessen gekregen over 

relaties & seksualiteit. Wellicht hebben de kinderen er thuis over verteld en is er 

thuis ook over gesproken. Tijdens het webinar krijgen jullie uitleg waarom het 

van belang is om over dit onderwerp met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 

jaar te praten. Ook wordt er verteld wat er precies in welke groep aan bod komt. 

Dit webinar zal door Meike Hensing van de GGD verzorgd worden. Zij heeft ook 

de training aan het team van 't Schoolhuys gegeven op de studiedag van vrijdag 

19 maart. Omdat we het op 't Schoolhuys belangrijk vinden om samen met jullie 

op te trekken, immers de opvoeding van de kinderen stopt niet op school en 

thuis, hopen we dat er zoveel mogelijk ouders aansluiten bij dit webinar.  

Een week van tevoren zal er via Social Schools een poll worden uitgezet waarin 

jullie kunnen aangeven of je er wel/ niet bij net op donderdag 10 juni om 19.30 

u. Zo hebben we een indicatie hoeveel ouders er mee doen. Daarnaast krijgen 

jullie van tevoren een link toegestuurd om online mee te kunnen doen.     

Inmiddels hebben we met het team een methode uitgekozen, die we elk jaar 

gaan inzetten: "Kriebels in je Buik", een digitale methode die ook aansluit bij de 

Vreedzame School. Deze methode zorgt voor een mooie doorgaande lijn voor de 

groepen 1 t/m 8.  

 

 

 

 



 

Activiteiten voor jongeren in de meivakantie 

Jongerenwerk Van Houten & Co organiseert ook in de meivakantie weer leuke 

activiteiten voor jongeren. De activiteiten zijn aangepast aan de huidige 

coronamaatregelen. Bijgevoegd een flyer met de activiteiten en hoe je je kunt 

aanmelden. 

 

Tot slot 

Met alle Coronaperikelen en het overlijden van de zoon van de conciërge hebben 

we met elkaar veel voor onze kiezen gehad. Het viel niet altijd mee, maar met 

elkaar hebben we het volgehouden. Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet!   

Morgen, donderdag 22 april is de crematie waar ik, samen met een collega naar 

toe zal gaan. De kaarten die ik heb gehad zal ik dan aan Nicolette overhandigen.  

Ik wil namens het hele team jullie allemaal heel veel beterschap wensen voor 

alle gezinnen die nog met Corona te maken hebben. Hopelijk zal de komende 

twee weken meivakantie ervoor zorgen dat iedereen weer straks gezond naar 

school toe kan. We sluiten wellicht dan deze onrustige periode met elkaar af!   

Fijne meivakantie gewenst en tot maandag 10 mei!

  

 

Team 't Schoolhuys 

 

 

 

 

 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 26 mei 


