
 

 

INFO 2 

                                                                                      29 september 2021 

BELANGRIJKE DATA 

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 

Vrijdag 1 oktober Studiedag: alle 

leerlingen vrij! 

Alle groepen vrij 

Woensdag 6 oktober t/m 

15 oktober 

Start Kinderboekenweek Alle groepen 

Vrijdag 15 oktober Bag2school Inleveren kledingzakken 

Zaterdag 16 oktober t/m 

zondag 24 oktober 

Herfstvakantie Alle groepen vrij 

Donderdag 14 oktober Informatieavond POVO Groep 7 en 8 

Maandag 25 oktober Studiedag: alle 

leerlingen vrij! 

Alle groepen vrij 

Dinsdag 26 oktober Bag2school Inleveren kledingzakken 

Woensdag 27 oktober Info 3  

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Corona 

- Vreedzame School blok 1 “we horen bij elkaar” en blok 2 “we lossen 

conflicten zelf op” 

- Stichting Leergeld Houten 

- BSO ‘t Schoolhuys Kind & Co 

- Ziekmelden met de Social School app 

- Tablets gekregen 

- Zonnebloem actie van de leerlingenraad vorig schooljaar 

- Nieuwe leerlingenraad leden 

- Bewegend leren 

- Bag2school 

- Online ouderavond gamen en sociale mediagebruik 

- Kinderboekenweek  

- Superkidz kindercursus 

- Controle fietsverlichting op Het Rond 

- Open dagen bij Ludwig Rhythm Factory 

- Tot slot 

 



Corona                                                                     

Basisregels blijven 
Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. 

De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. 

De basisregel ‘verplicht 1,5 m afstand houden’ verandert in een dringend advies 

om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan 

blijft 1,5 meter de veilige afstand. Dat maakt dat we er voorlopig voor kiezen om 

ouders nog niet de school in te laten, behalve op uitnodiging.  

Handen wassen, geen handen schudden, testen bij klachten, frisse 

lucht. 
Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, 

thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse 

lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.  

Bij een enkele besmetting in een groep of klas op school, is het niet meer 

verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt. Ik zal de 

ouders van de groep waar er een besmetting geconstateerd is wel op de hoogte 

brengen. Dringend advies is het om dan goed op de gezondheid van je kind te 

letten en bij klachten te gaan testen.   

Ook traktaties van kinderen blijven we voorlopig apart verpakt houden. 

Met deze maatregelen hopen we dat de kans op besmettingen zo klein mogelijk 

blijven en de kinderen gewoon naar school kunnen gaan.  

Voorlopig blijven we ervoor kiezen om geen ouders de school in te laten en 

worden de kinderen door ouders achter het hek/heg opgehaald, zoals we dat 

gewend zijn. Op uitnodiging zijn ouders wel welkom in de school. We zijn de 

komende weken voorzichtig en hopen op jullie begrip hiervoor.     

 

Vreedzame School blok 1 en blok 2                    

De Vreedzame School is een compleet programma voor onze school voor sociale 

competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school 

als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een 

stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 

conflicten op te lossen.  

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en 

staan open voor de verschillen tussen mensen. 

Als bijlage bij deze Info vindt u de nieuwsbrief van de Vreedzame School: 

In blok 1 (We horen bij elkaar) en in blok 2 (We lossen conflicten zelf op)  

 



Stichting Leergeld Houten                                    

Leergeld helpt kinderen als er thuis te weinig geld is. Een laptop, schoolspullen, 

sportkleding en contributie, zwemles, muziekles of dansen. Het is allemaal nodig 
voor een opgroeiend kind tot 18 jaar. En ook een verjaardag vieren, Fladderen, 
de Jeugdpas Sport & Cultuur……dit gun je ze toch ook? 

Maar als het financieel moeilijk is? Doe dan een aanvraag bij Stichting Leergeld 
Houten. Leergeld regelt het in Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal! 

Het is vervelend als er te weinig geld is, maar je kind mag niets tekortkomen, 
die moet kunnen meedoen op school, op de sportclub of naar muziekles kunnen 

gaan. Waarom? Het is voor alle kinderen belangrijk om goed te kunnen leren en 
erbij te horen! 

Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage voor school valt hier niet onder. Het 
is immers een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met 

activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage 
niet kunnen of willen betalen.  

Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet 
uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor 

activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden 
betaald. 

Voor meer informatie kijk op www.leergeld.nl/houten 

 

BSO ‘t Schoolhuys Kind & Co                              

Ik ben Kim van Velsen uit Culemborg. 3 Weken geleden ben ik hier 
in de school een BSO gestart. Wij zijn van kmn Kind & Co en 
hebben er super veel zin in. We hebben al een heel gezellig 

groepje bij elkaar, maar er zijn nog plekken beschikbaar. Dus 
zoekt u opvang op een supergezellige BSO met leuke en 

uitdagende activiteiten, laat het ons dan weten. 

https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-schoolhuys/ 

Misschien tot snel. 

Groetjes,Kim 

 

 

 

 

http://www.leergeld.nl/houten
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-schoolhuys/


Ziekmelden met de Social Schools app     

Met behulp van Social Schools kan je je kind heel 
gemakkelijk ziekmelden bij de leerkracht. Dat 

scheelt voor ons een heleboel telefoontjes in de 
ochtend en de leerkracht krijgt direct een 

melding te zien.                                                           
Zo weet de juf of meester dat je kind ziek is.       

Als ouder kun je erop vertrouwen dat de 
leerkracht op de hoogte is.  

 

Mocht er om wat voor reden dan ook geen melding komen, dan neemt de 

leerkracht altijd in de ochtend telefonisch contact op om naar de reden te 
vragen. 

Als er meer aan de hand is, of je vindt het prettiger om toch even de leerkracht 
te spreken zodat je meer tekst en uitleg kan geven kan, mag je uiteraard altijd 

even bellen met school.      

 

Tablets gekregen                                     

Van een hele lieve ouder uit de onderbouw hebben de groepen 1 en 2 tien 

nieuwe tablets gekregen om zo meer digitaal te kunnen werken en spelen. 
Superfijn en hartstikke bedankt! Zodra ze volledig geïnstalleerd zijn gaan ze 

naar de kleuterklassen en zullen er vanzelf leuke foto's verschijnen in Social 
Schools!  

 

Uitslag zonnebloemactie van vorig schooljaar   

De leerlingenraad van vorig scholjaar had, zoals jullie 

weten alle leerlingen van 't Schoolhuys uitgenodigd 

om mee te doen aan de landelijke 

zonnebloemwedstrijd 

De aanmeldingen voor deze wedstrijd waren 

overweldigend. 

Heel veel leuke foto’s hebben we van jullie toegestuurd gekregen! Er kwamen 

kleine en mega hoge bloemen voorbij, we zagen heel veel trotse gezichtjes en 

vele duimpjes die opgestoken werden. Top! 

Helaas hoort 't Schoolhuys niet bij één van de finalisten, maar wij hopen dat 

deze actie wat extra groene vingertjes heeft gekweekt en dat jullie er veel 

plezier aan hebben beleefd! 

Allemaal bedankt voor jullie deelname! 

 

 



 

Tip: 

Vogels zijn gek op de zaden die in de kop zitten dus laat de bloem lekker staan 

of liggen ook al ziet hij er niet meer zo mooi uit. De vogeltjes zullen je dankbaar 

zijn. En bewaar zelf ook een paar zaden dan kun je volgend jaar weer zo’n 

fantastische bloem kweken. 

 

 

De nieuwe leerlingenraadleden schooljaar 2021- 2022 

Met trots stel ik jullie voor aan de nieuwe leerlingenraadleden voor dit 

schooljaar. Ze hebben in de klas een pitch gehouden en zijn vervolgens gekozen 

om dit jaar alle leerlingen op school te vertegenwoordigen. De eerste 

vergadering hebben we al achter de rug. Daarbij hebben we met elkaar kennis 

gemaakt en een voorzitter en notulist gekozen. Ook heeft iedereen kunnen 

vertellen wat hij/zij van de leerlingenraad verwacht. Eén keer per maand zitten 

we bij elkaar. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van onze plannen! 

De nieuwe leden komen uit de groepen 6, 7 en 8.  

Groep 6: Jurre en Janne 

Groep 7: Lars en Milou 

Groep 8: Elvira en Mads 

 

 

 



We wensen hen heel veel succes 

en plezier! 

 

Bewegend leren    

Op de studiedag van 26 

augustus heeft het team van 't 

Schoolhuys een workshop 

gekregen over bewegend leren. 

Van cursist Linda Huizing 

hebben we veel praktische tips 

gekregen hoe we bewegend 

leren in de dagelijkse reken- 

taal- en spellingslessen in kunnen zetten. Ook bij de zaakvakken bestaat er 

leuke leerzame oefeningen die met beweging gecombineerd kunnen worden.   

Waarom vinden we bewegen zo belangrijk in ons onderwijs? 

Bewegen is gezond 
Bewegen is erg goed voor je. Door te bewegen voorkom je overgewicht en blijf je 

gezond. 

Betere concentratie 
Door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren kun je je beter 

concentreren. 

Betere schoolprestaties 
Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat meer bewegen leidt tot betere 

schoolprestaties. 

Beter zelfbeeld 
Bewegen heeft bij kinderen ook een positief effect op zelfvertrouwen, zelfbeeld en 

sociaal gedrag. 

Meer plezier 
Bewegen toepassen in de klas maakt school leuker voor leerlingen en voor 

leerkrachten. 

Gemaakt om te bewegen 
We doen onszelf en ons lichaam een groot plezier met bewegen. We zijn ervoor 

gemaakt. 

Om bewegend leren mogelijk te maken hebben we ook een aantal materialen nodig 

zoals pionnen, lintjes en klemborden. Daarnaast willen we een kast in de hal om 

alles netjes in op te kunnen bergen. De oudervereniging wil graag de kosten 

hiervoor op zich nemen, waar we uiteraard heel erg blij mee zijn!   



 

Bag2school 

Het lijkt nog ver weg, maar vrijdag 15 oktober en dinsdag 26 

oktober kunnen jullie weer zo veel mogelijk eigen gesloten 

kledingzakken inleveren voor de Bag2school actie. Je kunt 

hiervoor de flyer van Bag2school gebruiken en deze op de 

zak plakken. Wij zouden het erg op prijs stellen als jullie je 

weer willen inzetten voor onze actie door een 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. 

 

Online ouderavond gamen en sociale mediagebruik 

Op dinsdagavond 12 oktober organiseert de gemeente Houten samen met 

verslavingsexperts van Jellinek een gratis online ouderavond over gamen en 

sociale media gebruik. 

De avond ik geschikt voor ouders van kinderen uit groep 7,8 en de middelbare 

school. 

Een flyer is bijgesloten. 

 

 

 

 

 

http://www.bag2school.nl/


Kinderboekenweek van woensdag 6 oktober t/m 17 oktober  

  

Volgende week woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. De juffen Martine, 

Annette en Josélique openen dit altijd met een spectaculair toneelstuk voor de hele 

school.  

Het thema van deze KBW is ‘Worden wat je wil’. Met dit thema wil de organisatie 

benadrukken dat boeken kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over wat 

zij het allerliefste willen worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien 

aan zitten in het echte leven.  

Gedurende 1,5 week besteden alle leerkrachten regelmatig tijd aan dit thema en 

promoten zij boeken die hierbij passen.  

We laten aan kinderen zien hoe leuk en leerzaam lezen is. Het is fijn als jullie 

thuis ook meedoen, door bijvoorbeeld lekker voor te lezen of de bieb te 

bezoeken. Mochten jullie bij de Bruna een boek kopen in deze periode dan 

krijgen wij op school graag het bonnetje. Met deze bonnen kunnen wij dan een 

aantal nieuwe boeken kopen voor onze schoolbieb. Vorig jaar hebben we ook en 

flink aantal boeken zo kunnen aanschaffen. Superleuk!     

 

Superkidz kindercursus 

In het schooljaar 2021-2022 staan er weer veel groepsgerichte activiteiten op 

het programma bij Superkidz: 

Kindercursus 6 t/m 12 jr.: 23 september 2021  

Deze cursus richt zich op het versterken van zelfvertrouwen, welbevinden, 

geluksgevoel en weerbaarheid bij het kind. Daarnaast wordt aandacht gegeven 

aan sociaal-emotionele vaardigheden en pestproblematiek. 

Kinderkamp 8 t/m 12 jr.:   17–19 oktober 2021   

Centraal staat hier o.a.: zelfvertrouwen, (h)erkennen van emoties, persoonlijke 

uitdagingen, samenwerken en plezier maken. 

Als bijlagen bij deze Info treft u twee flyers aan met informatie. 

 

Controle fietsverlichting op Het Rond 

Bijna dagelijks zijn er ongelukken met fietsers, aangereden door automobilisten. 

Het gevaar aangereden te worden neemt toe in de donkere winterdagen. 

Vooral jongere fietsers hebben vaak geen werkend licht op hun fiets. 



Ook dit jaar helpt de Fietsersbond Houten door gratis of tegen de kostprijs van 

onderdelen fietsverlichtingen te repareren. 

De actie is a.s. zaterdag 16 oktober op Het Rond, van 11.00 tot 16.00 uur. 

 

Open dagen bij Ludwig Rhythm Factory 

Nog steeds geven muziekdocenten met veel vakkundigheid en passie drum- en 

zanglessen. Zowel aan kinderen maar ook aan volwassenen in de regio. 

Daarnaast beschikt Ludwig Rhythm Factory ook over een opnamestudio, winkel, 

webshop, oefenruimte en bandcoaching.  

Op 2 en 3 oktober zijn er open dagen van 11.00-18.00 uur. Adres: Herenstraat 

98a in Werkhoven. 

 

Tot slot 

De kop is eraf! De eerste 4 weken school zijn alweer voorbij. Daarin hebben alle 

ouders een startgesprek gevoerd met de leerkracht(en). We hopen dat jullie dit 

gesprek samen met je kind als prettig en zinvol hebben ervaren en dat er ruimte 

was om afspraken te maken over hoe vaak jullie de leerkracht(en) spreken. 

Weet dat een gesprek altijd mogelijk is! 

Nog ruim twee weken school en dan staat de herfstvakantie alweer voor de 

deur. We wensen iedereen al een hele fijne week toe! 

  

Team 't Schoolhuys    

De volgende INFO verschijnt woensdag 27 oktober  
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