
 

 

 

INFO 1 

                                                                                        1 september 2021 

BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 3 september 

 

Koffiemoment op het 

schoolplein 

Alle ouders 

 

Maandag 6 en woensdag 

8 september 

Startgesprekken Alle ouders en alle 

leerlingen van de 

groepen 1 t/m 8 

Maandag 6, 13 en 20  

september 

Mediatorentraining op 

school 

Leerlingen bovenbouw  

Donderdag 16 

september 

Informatie avond 

19.30 u tot 20.30 u 

groep 3, een ouder per 

kind 

Maandag 27 september 

t/m vrijdag 1 oktober 

Week tegen pesten Alle groepen 

Woensdag 29 september 

t/m woensdag 6 oktober 

Start Kinderpostzegels Groepen 7 en 8 

Woensdag 29 september De schoolfotograaf 

komt! 

Alle groepen 

Woensdag 6 oktober t/m 

15 oktober 

Start Kinderboekenweek Alle groepen 

Donderdag 14 oktober Informatieavond POVO Groep 7 en 8 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

 Corona 

 Informatieavonden  

 Mailadressen van de leerkrachten 

 Reminder studiedagen dit schooljaar 

 Startgesprekken maandag 6 en woensdag 8 september 

 Afspraken zoals doktersbezoek, orthodontist enz. 

 Social Schools; absentie en verlof 

 Tussen schoolse opvang vrijwilligers gezocht 

 Week tegen pesten 

 Kinderpostzegels voor de groepen 7 en 8 

 Kinderboekenweek 

 Schoolfotograaf 

 LOI Kidzz: typecursus gr. 6, 7 en 8 

 Kennismaking Techniekfabriek op 11 september 

 Tot slot 



 

 

Corona                                                                       

Vorige week vrijdag is er een bericht via Social Schools uitgegaan over de 

basisregels die we hanteren op school. Hier zijn de basisregels nogmaals als 

reminder: 

De basisregels blijven gelden en we gaan er van uit dat iedereen zich daaraan 

houdt.  

- Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het 

ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen. Kinderen met 

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 

mogen naar school. Gebruik de beslisboom, waarmee jullie als ouders zelf 

kunnen bepalen of je kind naar school kan of thuis moeten blijven. De 

standaardboodschap moet zijn: bij twijfel blijf je thuis. Al het 

(onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school 

moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. 

 - Zij blijven ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een 

persoon met coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te 

blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.  

- Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, 

moeten alleen de niet-immune1 huisgenoten in thuisquarantaine. Immune 

huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine. Het testadvies op dag 

5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.  

- Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden een 

gezondheidscheck. Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet 

de medewerker thuisblijven en zich laten testen.  

- Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand. - Eenieder wast regelmatig 

zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog. Handen wassen gebeurt in 

ieder geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, voor het 

(klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of 

plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep 

kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. 

- Ouders komen nog steeds niet op het schoolplein en in de school, tenzij het op 

uitnodiging is. In de school is het niet meer verplicht een mondkapje te dragen, 

wel houden volwassenen 1,5 m afstand van elkaar. 



Daarnaast hebben jullie de poster met de beslisboom gekregen. In de bijlage 

vinden jullie nogmaals deze beslisboom. Bij twijfel kan je uiteraard altijd school 

bellen om even te overleggen. Laten we hopen dat dit schooljaar rustiger 

verloopt en we minder te kampen hebben met Corona.  

 

Informatieavonden                                       

Op donderdag 16 september is er een informatieavond voor de ouders van groep 

3. Vanwege de Corona maatregelen kunnen we per kind helaas maar 1 

ouder/verzorger binnenlaten, omdat we anders niet de 1,5 meter afstand 

kunnen waarborgen. De avond start om 19.30 u en is een uurtje later afgelopen. 

Jullie mogen gebruik maken van de hoofdingang. Op deze avond zal de 

leerkracht alles vertellen over de leerstof van groep 3 en hoe jullie zelf ook je 

kind thuis kan ondersteunen.  

Voor de groepen 1/2 wordt er op woensdag 27 oktober een kennismakingsavond 

georganiseerd. Ook de twee bovenbouwgroepen 7 en 8 hebben op donderdag 14 

oktober een informatieavond die in het teken staat van de overgang van de 

basisschool naar de middelbare school. Beide avonden beginnen om 19.30 u en 

zijn om 20.30 u afgelopen.  

Naast deze informatieavonden krijgt elke groep deze week een informatiebrief 

met daarin belangrijke informatie over de specifieke groep. Lees deze brief 

s.v.p. goed door! 

 

Mailadressen van de leerkrachten 

Omdat de ouders nog niet de school in mogen komen is het handig om een 

vraag te kunnen stellen via de mail of een afspraak (online of op school) te 

maken. Hierbij de mailadressen van de leerkrachten per groep:  

Groep 1/ 2 A mariska.deligt@schoolhuys.nl 

martine.deklein@schoolhuys.nl 

Groep 1/ 2 B mariette.paquay@schoolhuys.nl 

saskia.pothoven@schoolhuys.nl 

Groep 3 anouchka.dekker@schoolhuys.nl 

Groep 4 lilian.vanleeuwen@schoolhuys.nl 

joselique.kokhuis@schoolhuys.nl 

Groep 5 francien.galjaart@schoolhuys.nl 

jolien.strien@schoolhuys.nl 

Groep 6 kevin.goes@schoolhuys.nl 

Groep 7 linda.matthies@schoolhuys.nl 

Groep 8 annette.dewit@schoolhuys.nl 
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Reminder studiedagen dit schooljaar 

Dit schooljaar hebben we op 't Schoolhuys 4 studiedagen gepland staan. Zet het 

s.v.p. in je agenda. Alle kinderen van alle groepen hebben deze dagen vrij:  

Vrijdag 1 oktober 2021 

Maandag 25 oktober 2021  

Woensdag 9 februari 2022  

Woensdag 15 juni 2022 

 

Startgesprekken voor alle groepen                        

Op maandag 6 en woensdag 8 september zijn er voor 

alle kinderen en ouders startgesprekken op 't 

Schoolhuys Jullie worden door de leerkracht buiten 

opgehaald bij de heg of het hek waar je kind ook 

altijd de school inloopt. Loop dus niet zelfstandig de 

school in! Via de Social Schools app hebben jullie je 

kunnen inschrijven voor het startgesprek.  

Bij dit gesprek komen ook de kinderen mee. Het doel 

van het gesprek is om wederzijds kennis te maken. 

Het is een informeel gesprek waarbij jullie als ouders en het kind voornamelijk 

aan het woord zijn en de leerkracht luistert en doorvraagt. Dit schooljaar is er 

geen formulier wat van tevoren ingevuld moet worden maar werken de 

leerkrachten met kaartjes waar leuke vragen op staan zoals ‘hoe was jullie 

vakantie?’ en ‘wat vindt jullie kind heel erg leuk om te doen en wat juist niet?’ 

Omdat de kinderen erbij zijn, zien zij ook dat de ouders en de leerkracht een fijn 

informeel moment hebben met elkaar. Dat draagt bij aan een goede onderling 

samenwerking tussen de ouders en de leerkracht(en).     

 

Afspraken zoals doktersbezoek of de orthodontist 

Elk kind moet wel eens naar de dokter, de tandarts of de orthodontist. Het zou 

heel prettig zijn als deze afspraken zoveel mogelijk na schooltijd of anders in de 

middag gepland worden. De kinderen missen dan zo min mogelijk belangrijke 

lessen. Dank voor jullie medewerking! 

 

Social Schools: absentie en verlof 

U kunt uw kind via Social Schools absent melden als het ziek is, naar de dokter/ 

tandarts of orthodontist moet. Dit kunt u doen via de app. U gaat naar 

“administratie". Daar ziet u uw kind(eren) staan en kunt u uw kind absent 

melden voor een bepaalde periode.  



Dat kan één dag of meerdere dagen zijn als uw kind ziek is, of een tijdstip op 

een bepaalde dag als uw kind bijvoorbeeld naar de dokter moet. De leerkracht 

van uw kind krijgt een melding van deze absentie. U hoeft dus niet meer naar 

school te bellen hiervoor.  

Denkt u er wel aan om uw kind beter te melden als het weer naar school komt? 

Dat kan op dezelfde manier als ziekmelden. 

Ook kunt u verlof aanvragen voor uw kind(eren) via Social Schools. Ook hiervoor 

gaat u naar “administratie". U kunt verlof aanvragen voor zogeheten gewichtige 

omstandigheden, denk hierbij aan een bruiloft, begrafenis of andere zaken 

waardoor uw kind(eren) één of meerdere schooldagen moeten missen. Tamara, 

de directrice, krijgt een melding van deze verlofaanvraag. Zij kan deze aanvraag 

goedkeuren of afwijzen. In beide gevallen krijgt u een bericht via Social Schools, 

bij een afwijzing wordt er contact met u opgenomen. Ook de leerkracht van uw 

kind(eren) krijgt een melding van deze aanvraag. 

Een verlofaanvraag is niet bedoeld voor dokters-, tandartsafspraken of 

ziekmeldingen.  

 

Tussenschoolse opvang vrijwilligers gezocht! 

Voor de tussenschoolse opvang zoeken we nog vrijwilligers! We zoeken zowel 

mensen die af en toe willen invallen als mensen die meer op reguliere basis dit 

zouden willen doen. Per keer krijg je een vergoeding van 12 Euro. Je komt rond 

11.50 u op school en bent iets na 13.00 u klaar. Je wordt zoveel mogelijk in 

dezelfde groep geplaatst. Eerst eet je met de kinderen in de groep en het laatste 

half uur loop je buiten pleinwacht. Lijkt het je leuk om dit te doen? Geef je dan 

op, directie@schoolhuys.nl  

Week tegen het pesten                        

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en 

veilige groep. De Week Tegen Pesten wordt daarom ieder jaar in september 

georganiseerd. Dit jaar van 27 september t/m 1 oktober.  

Wij vinden het belangrijk om dit onderwerp onder de aandacht van de leerlingen 

te brengen en daarom wordt er in de groepen o.a. tijdens de Vreedzame 

Schoollessen over dit onderwerp gesproken. 
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Kinderpostzegels voor de groepen 7 en 8    

 

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de 

Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer 

op pad om verschillende producten te verkopen.  

Het thema dit jaar is: Geef meer kracht! 

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 

miljoenbasisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld 

namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was 

niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale 

problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen 

door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer 

zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die 

kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. 

 

Schoolfotograaf                                                    

Trek je mooiste kleren aan, want op woensdag 29 

september komt de schoolfotograaf op school en gaan alle 

kinderen met hun klas en individueel op de foto. Onder 

schooltijd worden ook de broertjes en zusjes die op 't 

Schoolhuys zitten gefotografeerd. Broertjes en zusjes die 

nog niet naar school gaan of al van school zijn kunnen 

helaas niet op de foto. Mocht je kind die dag niet aanwezig 

zijn, door ziekte, dan komt er nog een terugkomdag van de 

fotograaf. 

 

LOI Kidzz: typecursus gr. 6, 7 en 8 

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen informatie mee 

naar huis met betrekking tot een typecursus. Dit betreft een 

scholenregeling van LOI Kidzz waarbij leerlingen de 

mogelijkheid krijgen een typecursus te volgen met € 50,- 

korting. Wanneer uw kind gebruik wenst te maken van deze 

cursus, kunt u de inschrijfkaart invullen en inleveren bij de leerkracht. 

 

 

 

 

 



Kennismaking Techniekfabriek 

Op 11 september kunnen kinderen kennismaken met de Techniekfabriek door 

het volgen van workshops op die dag. Zie de poster in de bijlage en op:  

www.techniekfabriekhouten.nl 

 

Tot slot 

De kop is eraf! We zijn weer gestart met een nieuw mooi schooljaar en hebben 

er heel veel zin in!  

Op 't Schoolhuys hebben we ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. 

Goede samenwerking vinden we erg belangrijk. Als er iets is, trek dan op tijd 

aan de bel en vertel het ons. Dat kan iets zijn over je kind, maar ook voor 

andere vragen, ideeën en suggesties staan we open. Liever op tijd komen met 

een vraag dan te lang wachten. We zijn er voor jullie! Niet voor niets is ons 

motto:  

Op 't Schoolhuys word je gezien! En dat geldt voor de kinderen, de 

ouders en de medewerkers van onze school.  

Op naar een fijn en leerzaam schooljaar!   

Groet, ook namens het hele team, 

 

Tamara Schlick  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 29 september 2021 

http://www.techniekfabriekhouten.nl/

