
 

 

INFO 11 

                                                                                                  30 juni 2021 

BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 2 juli Rapport gaat mee Groepen 3 t/m 7 

Woensdag 7 juli Rapport gaat mee Groepen 1 en 2 

Maandag 5 juli Schoonmaakavond  

GAAT NIET DOOR  

Groepen 1/ 2 

Donderdag 8 juli Wisselmiddag 13.00 u 

tot 15.00 u  

Groepen 1 t/m 7 

Vrijdag 9 juli  Schoolhuysfeest Groepen 1 t/m 4 tot 

12.00 u, continurooster 

voor de groepen 5 t/m 

8, 14.00 u uit 

Maandag 12 en dinsdag 

13 juli  

Musical groep 8 Ouders van groep 8 op 

uitnodiging 

Woensdag 14 juli  Uitzwaaien groep 8  Alle groepen en buiten 

ouders van groep 8 om 

11.00 u 

Vrijdag 16 juli  Laatste schooldag, ! Groepen 1 t/m 7 alle 

leerlingen om 12.00 u 

uit 

Maandag 30 augustus Eerste schooldag Alle groepen 

 

In deze Info vinden jullie de volgende onderwerpen: 

 Corona update 

 Rapport 

 Toptalent 

 Wisselmiddag groepen 1 t/m 7 

 Kamp groep 8 

 Musical en uitzwaaien groep 8 

 Schoolhuysfeest 

 Startgesprekken volgend schooljaar 

 Zonnebloem actie leerlingenraad REMINDER! 

 Tot slot.... zomervakantie! 

 



Corona update                                 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de besmettingen dalen en daarmee 

zijn er ook versoepelingen. Langzaamaan keren we een beetje terug naar het 

normale schoolleven, alhoewel de ook binnen de school sommige Corona 

maatregelen netjes blijven handhaven. We dragen sinds deze week geen 

mondkapjes meer op school, maar houden wel 1,5 m afstand van elkaar. 

Daarnaast wassen de kinderen regelmatig nog hun handen. Ook blijven we tot 

de zomervakantie de regel houden dat ouders nog niet op het schoolplein en in 

de school komen, tenzij er een afspraak is gemaakt op school. Ook gebruiken we 

nog steeds de verschillende in- en uitgangen. Groep 3 komt nu ook bij de 

kleuteringang naar binnen en naar buiten vanwege de processierups in één van 

de bomen bij het noodgebouw. We hopen allemaal dat het volgend schooljaar 

2021/ 2022 een ‘normaal ‘schooljaar wordt!  

Rapport                                               

Op vrijdag 2 juli krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun rapport mee 

naar huis. Het rapport geeft een indruk weer hoe jullie kind de afgelopen periode 

heeft gewerkt op school, wat er goed gaat en waar het kind zich nog verder in 

kan ontwikkelen. Daarnaast worden ook de Cito uitslagen van de E (eind) 

toetsen meegegeven in het rapport. Als jullie behoefte hebben aan een gesprek 

met de leerkracht dan kan dat uiteraard. Stuur dan een mail naar de leerkracht 

van je kind om een afspraak te maken. Dat kan online of in overleg, op 1,5 m 

afstand op school. De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen op woensdag 7 juli 

een rapport mee naar huis. Dit rapport is gekoppeld aan ons nieuwe 

leerlingvolgsysteem van de onderbouw, genaamd Dorr (Dagelijks Observeren 

Registreren en Rapporteren). Het is een volledig nieuw ontwikkeld rapport, waar 

we iets langer op hebben moeten wachten, maar waar we erg trots op zijn!       

 

 



     

Toptalent 

Het toptalentplan voor de meer- en hoogbegaafden op ‘t Schoolhuys   

Dit schooljaar zijn we van start gegaan met een nieuw plan voor de 

hoogbegaafde leerlingen op ’t Schoolhuys. Voorheen hadden we een meergroep 

en werkte juf Annette, onze toptalentcoach, één dagdeel met deze groep 

leerlingen. Deze groep werd echter erg groot en we waren op zoek naar meer 

verbinding met de eigen groep. Vandaar dat we nu een andere manier van 

werken met deze groep leerlingen bedacht hebben.  

   

Wat is onze nieuwe aanpak?   

 In de klas wordt op niveau gewerkt; de meer- en hoogbegaafde en snelle 

kinderen krijgen een compact aanbod (alleen de nodige leerstof wordt 

aangeboden).    

 De leerlingen krijgen verdiepingsstof volgens de methode(s) aangeboden, 

aangevuld met extra materiaal.    

 Voor de groep leerlingen die tijd over heeft, wordt in de groepen 

verbredingsstof aangeboden. Dit wordt aangestuurd door de eigen 

leerkracht in de vorm van projecten die vakoverstijgend zijn. Er wordt aan 

verschillende doelen gewerkt: een persoonlijk leerdoel en het afronden 

van het project.   
 De kinderen werken in tweetallen aan een project. Een project hoeft geen 

twee maanden te duren, er kunnen in deze periode meerdere projecten 
gedaan worden.   

In de afgelopen periode hebben we dit met de leerlingen en het team 
geëvalueerd.  

 

 



Hieruit kwamen o.a. de volgende Tops:  

 Fijn om in de klas te werken met een maatje  

 Projecten zijn leuk  

 Er was genoeg tijd om eraan te werken  

 De verschillende werkvormen  

 Presenteren is leuk  

Tips waren:  

 Het onderlinge groepsdoorbroken contact werd gemist; dit wordt volgend 

jaar weer opgepakt, mits de regels rondom Corona dit toelaten.  

 Naast het project hadden enkele leerlingen behoefte aan ander 

verdiepingswerk, dit is er genoeg, en zullen we volgend jaar aanbieden  

 Het tempo van het werken met je maatje kan verschillend zijn, hierin 

willen we meer begeleiding bieden volgend jaar.  

Volgend schooljaar gaan we verder met dit plan, verbeteren waar nodig en 
willen we ook weer contactmomenten onderling creëren. Ook zullen we het 
rapportblad aanpassen. We houden jullie op de hoogte. Mochten jullie al vragen 
hebben, dan horen we dit graag.   

Groetjes,  

Juf Annette en juf Carmen  

 

Kamp groep 8   

Van woensdag 23 juni t/m vrijdag 25 juni zijn de leerlingen van groep 8 op 

kamp geweest! Het was een erg geslaagd kamp. Het weer werkte gelukkig mee. 

De kinderen zijn op woensdagochtend op de fiets vertrokken naar Buitensport 't 

Wilgje in Buren. Een aantal hulpouders hebben de bagage van de kinderen 

vervoerd. De kinderen hebben leuke activiteiten gedaan zoals roeien en 

survivallen, maar ook heerlijk spelletjes met elkaar gespeeld op het terrein zelf. 

Woensdagavond stond er patat met een lekkere snack op het menu maar 

donderdagavond moest er zelf gekookt worden! Met behulp van 4 barbecues 

maakten de kinderen gezonde pakketjes in aluminiumfolie met vlees, krieltjes en 

veel groente en als toetje vers fruit met wat poedersuiker. Die avond kwamen er 

ook veel teamleden van school op bezoek om even een kijkje te nemen bij het 

kamp. De kinderen sliepen in houten hutten, uiteraard een jongenshut en een 

meidenhut en om de beurt hadden enkelen corvee.    

 



 

Het is een onvergetelijk kamp geworden waar de kinderen en juf Annette met 

veel plezier op terugkijken!       

 

Musical groep 8 en uitzwaaien   

Op maandag 12 juli en dinsdag 13 juli zal 

groep 8 twee keer voor steeds de helft van de 

ouders de musical op school opvoeren. We 

doen dit om zo de 1,5 m afstand te kunnen 

blijven waarborgen, ondanks de 

versoepelingen die er op dit moment gelukkig 

al zijn. Op dit moment wordt er volop geoefend 

en gewerkt aan het maken van de decors. We 

mogen uiteraard nog niet te veel verklappen 

maar de musical heet: “Sabotage op het 

spoor”.  

Het is een feelgood musical boordevol humor, grappige en stoere personages, 

spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. Er zijn geen hoofdrollen, 

zodat alle kinderen kunnen stralen! 

Op woensdag 14 juli komen de kinderen van groep 8 voor het laatst op school. 

Als alles netjes opgeruimd is en er uitgebreid afscheid genomen is in de groep 

en van alle leerkrachten zullen ze door de erehaag rond 11.00 u naar 

buitenlopen. De ouders van groep 8 zijn van harte uitgenodigd om buiten het 

schoolplein deze traditie mee te maken en hun kind na afloop op te vangen. 

Denken jullie daarbij s.v.p. aan de 1,5 m afstand van elkaar?     

 



Schoolhuysfeest vrijdag 9 juli                       

Op vrijdag 9 juli hebben wij met de hele school gezamenlijk het 

Schoolhuysfeest. Helaas is, gezien de maatregelen rondom Corona, het nog niet 

mogelijk om dit feest met ouders samen te vieren.  

Wel willen we dit schooljaar natuurlijk met de kinderen op een leuke manier 

afsluiten. Dit feest is onder schooltijd en voor de bovenbouw is er een 

continurooster (14.00 u uit). Let op als er dus wijzigingen doorgegeven moeten 

worden aan de naschoolse opvang.  

De kinderen hoeven die dag geen 10 uurtje mee te nemen. De bovenbouw, de 

groepen 5 t/m 8, nemen hun eigen lunch mee.  

Het beloofd een groot spektakel te worden!  

Als ouders willen we jullie natuurlijk ook bedanken voor de inzet en het 

vertrouwen dit schooljaar. Voor jullie is er dan ook een verrassing onderweg. 

Wat dit inhoudt verklappen we nog niet. Voor elk gezin komt er komende 

periode een leuke verrassing mee naar huis. 

 

Wisselmiddag groepen 1 t/m 7                    

Op donderdagmiddag 8 juli gaan de kinderen van 13.00 u tot 15.00 u 

kennismaken met de leerkracht die ze na de zomervakantie krijgen. Ze krijgen 

deze middag ook al les in het lokaal van volgend schooljaar. Dat zorgt ervoor dat 

het na de zomer niet meer zo spannend is om met de nieuwe leerkracht te 

starten en de kinderen al een middag 'geproefd’ hebben hoe het volgend 

schooljaar gaat. De leerkracht zal aan de kinderen vertellen hoe het schooljaar 

na de zomer eruit zal zien en een les geven die specifiek bij die jaargroep hoort. 

Daarnaast is deze middag bedoeld om ongedwongen met elkaar kennis te 

maken door een leuke activiteit met elkaar te doen, zoals een spel spelen of een 

knutsel maken.      



Startgesprekken volgend schooljaar 2021- 2022  

Beste ouders, 

In het nieuwe schooljaar zullen de startgesprekken plaatsvinden op dinsdag 7 en 

woensdag 8 september. We zullen het startgesprek anders gaan invullen dan 

voorgaande jaren. 

Het doel van het startgesprek is dat de ouders en leerkracht(en) elkaar beter 

leren kennen. Dit is enerzijds belangrijk voor het contact tussen ouders en 

leerkracht(en) in het verdere schooljaar en anderzijds belangrijk voor jullie kind 

om te zien dat zijn/haar ouders en leerkracht(en) op een prettige manier met 

elkaar omgaan. Er zal dus geen uitwisseling van schoolse zaken m.b.t. jullie kind 

zijn, hiervoor zijn de voortgangs- en rapportgesprekken. 

Aan het einde van het gesprek zal de leerkracht(en) met jullie gezamenlijk 

afspreken wanneer de volgende afspraak plaats zal vinden. Dit kan na het eerste 

rapport zijn of al eerder in het schooljaar. Daarin hebben jullie als ouders ook 

een belangrijke stem in.  

Op de eerste schooldag, maandag 30 augustus, krijgen jullie een uitnodiging 

voor de startgesprekken via Social Schools.  

Mocht er hierover nog vragen zijn, dan kunnen jullie deze mailen naar 

directie@schoolhuys.nl   

 

Zonnebloemactie leerlingenraad REMINDER!  

Vorige week heeft de leerlingenraad bakjes met zaden 

en een brief meegegeven om mee te doen aan de actie 

Wie kweekt de hoogste zonnebloem?  Zijn de 

zaden al gezaaid? Alleen dan maken we kans om als 

school een snoephaag van bramen en frambozen te 

winnen. En maken jullie als gezin kans op een leuk 

familie-uitje naar een pretpark! Dus... heb je het al 

gedaan? Supergoed! Zo niet, doe dan alsnog mee! 

      

 

 

 

 

mailto:directie@schoolhuys.nl


 

Tot slot... zomervakantie!       

     

Vrijdag 16 juli is de laatste 

schooldag. Daarna start de 

zomervakantie en zal 't Schoolhuys 

6 weken haar deuren sluiten. Het 

was wederom een bewogen jaar, 

waarin Corona ons in de greep heeft 

gehouden. Desondanks kunnen we 

ook terugkijken op mooie en fijne 

momenten. De afgelopen weken, 

waarin weer wat meer mogelijk was 

heeft ook veel goed gemaakt. Nu is het bijna tijd om een aantal weken echt rust 

te nemen en te gaan genieten van een welverdiende zomervakantie.  

Namens het hele team van 't Schoolhuys, wens ik jullie alvast een heerlijke, 

zonnige en ontspannen vakantie toe. Hieronder vinden jullie nog een aantal 

ideeën mocht je je even vervelen.  

Zomervakantie ideeën: 

 Doe Zomerse opdrachten in-voor-met de natuur: 

https://www.natuurkwartier.nl/doekaarten 

 Doe de Zomer Natuur Challenge deze zomervakantie: 

www.zomernatuurchallenge.nl 

 Zomerboek ‘Festival’: Zomerboek Festival | basisonderwijs (malmberg.nl) 

We hopen iedereen op maandag 30 augustus in goede gezondheid weer terug te 

zien op school! 

 

Een zonnige groet,  

Tamara Schlick 

 

 

Een korte laatste INFO zal verschijnen op woensdag 14 juli 

https://www.natuurkwartier.nl/doekaarten
http://www.zomernatuurchallenge.nl/
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=dStOKbnjLcLm8uFYfj59NkDNJBy26Il6E5BIZwgzvuUeaB13NEX4ovrqhL2jT14WFOP3v_EtkxiPqGQrvgZBoJqKHTsGZwIvGnK7%2BZtdd0&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_Festival&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term=

