
 

INFO 3 

                                                                                          27 oktober 2021 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 27 oktober Kennismakingsmiddag  

16.30 u tot 17.15 u op 

het kleuterplein 

Groepen 1/ 2 A en B 

1 ouder per kind, 

kinderen mogen mee, 

wel zelf toezicht 

houden. 

Donderdag 28 oktober Jaarvergadering 

oudervereniging 20.30u 

Ouder(s)/verzorger(s) 

Vrijdag 5 november Podiumoptreden  Groepen 1/ 2 A en B 

Ouders krijgen foto's en 

filmpje via Social 

Schools 

Woensdag 24 november Info 4  

Vrijdag 3 december Sintviering Continurooster 

Onderbouw om 12.00u 

vrij 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Corona 

- Lerarentekort 

- Studiedag maandag 25 oktober 

- Open lesmomenten voor de onder- midden en bovenbouw groepen 

- Personeel gezocht voor Fectio Facilitair 

- Anti-pest coördinatoren en intern contactpersoon 

- MR op 't Schoolhuys 

- Week van de Mediawijsheid 

- Week tegen Kindermishandeling 

- Allerzielen 

- Heilige Communie en Kidskerk 

- Tot slot  

 

Corona 

Helaas lopen de Corona besmettingen weer op en horen we binnenkort bij een 

nieuwe persconferentie of er toch weer maatregelen genomen gaan worden. 

Afgelopen maandag op de studiedag hebben we met het team hierover 

gesproken. Binnen ons team heerst toch wel wat angst en zijn we terughoudend 

als het gaat om te snel en te veel ouders de school in te laten.  



Op één staat dat we alle kinderen fysiek goed onderwijs willen geven en dat we 

daarom geen onnodige risico's willen aangaan. We zijn de vervelende ervaring 

van afgelopen voorjaar, waarbij er veel groepen langdurig thuis zaten nog niet 

vergeten en daarnaast hebben we voor de herfstvakantie ook te maken gehad 

met twee besmettingen in de bovenbouw. Op dit moment is er ook een 

besmetting in één van de onderbouw groepen. Vanwege de vakantie heeft dit 

geen vervolg voor de rest van de groep. Echter alles bij elkaar opgeteld blijven 

we het spannend vinden en zijn we liever voorzichtig.  

Daarom hebben we in overleg met het hele team en de voorzitter van de MR het 

besluit genomen om de openlesmomenten van de Vreedzame School die in 

november gepland stonden te verplaatsen naar het voorjaar. De Podium 

optredens gaan op school wel door, maar helaas zonder ouders. Uiteraard 

krijgen de ouders via Social Schools wel door middel van foto's en een filmpje 

een indruk. We betreuren dat we voorlopig deze maatregelen moeten treffen, 

want we hadden uiteraard het liefst alle ouders weer voor bepaalde 

gelegenheden in de school uitgenodigd, maar we hopen op jullie begrip hiervoor. 

Zodra er wel weer meer mogelijk is, zullen we dit weer doen en krijgen jullie 

daarover bericht.         

 

 

Lerarentekort                              

Het zal jullie vast in het nieuws niet ontgaan zijn dat er landelijk een groot 

tekort is aan leerkrachten. Gelukkig geldt dat voor onze school niet als het gaat 

om het vaste personeel. Waar we wel heel erg last van hebben is het te kort aan 

invalleerkrachten. We werken samen met PIO Transvita, een invalpool die ons 

helpt aan invalleerkrachten op het moment dat er een leerkracht ziek is of 

vanwege studie of persoonlijke omstandigheden niet voor de groep kan staan.  

Voor de herfstvakantie heb ik al aan den lijve kunnen ervaren hoeveel moeite 

het kost om een invaller te vinden. En met de herfst- en wintermaanden op 

komst en daarmee verkoudheidsklachten, griep etc. zal het zeker een uitdaging 

worden om elke keer een invaller te vinden.  

Op 't Schoolhuys hebben we de volgende afspraken als het gaat om vervanging. 

Allereerst wordt er gekeken of de duo bereid is om extra te werken. Als dat niet 

lukt schakelen we PIO Transvita in om een invalleerkracht te zoeken. Mocht deze 

pool leeg zijn, wat helaas vaak het geval is, dan kijken we naar intern personeel 

zoals de onderwijsassistenten om de groep op te vangen. Dit is niet de ideale 

oplossing want dat houdt in dat zij hun eigen werkzaamheden die dag niet 

kunnen uitvoeren.  



Als de onderwijsassistenten niet beschikbaar zijn delen we de groepen 5 t/ m 8 

voor 1 dag op en krijgen zij werk mee wat zij in een andere groep zelfstandig 

mogen maken. De groepen 1 t/m 4 zijn nog te jong om te verdelen over de 

groepen en nog niet in staat om lange tijd zelfstandig te werken. Voor deze 

groepen geldt dat wij aan de ouders zullen vragen om je kind thuis te houden. 

Als het langer dan 1 dag duurt zullen we dit ook aan de hogere groepen (5 t/m 

8) vragen. De groep blijft dan thuis. Alleen voor een enkel ouder die het echt 

niet geregeld krijgt bieden we een plek voor het kind in een andere groep. 

We begrijpen goed dat dit niet prettig is, maar hopen dat jullie begrijpen dat het 

dan overmacht is en we er echt alles aan gedaan hebben om het anders te 

kunnen regelen. We blijven altijd ons best doen om de kwaliteit en de 

continuïteit van het onderwijs op peil te houden. Dat is uiteraard ons streven.  

Mochten er nog ouders zijn die een onderwijsbevoegdheid hebben en best eens 

bereid zijn om ons te helpen, dan hoor ik het graag. Stuur dan een mail naar 

directie@schoolhuys.nl   

 

Studiedag maandag 25 oktober 

Afgelopen maandag hebben we op 't Schoolhuys onze eerste studiedag gehad, 

na de Fectiodag van 1 oktober. We zijn aan de slag gegaan met de executieve 

functies en het voeren van kindgesprekken. Deze onderwerpen sluiten heel goed 

aan bij onze visie, waarin we onderwijs elk kind op maat onderwijs willen geven 

en steeds kijken of het past bij zijn/ haar onderwijsbehoeften.  

Om goed tot leren te komen zijn executieve vaardigheden essentieel. Executieve 

functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig 

zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 

'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken.  

Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies 

worden ook wel de uitvoerende aandacht genoemd. 

Grofweg kun je ze onderverdelen in vier soorten: 

- Impulsbeheersing. 

- Concentratie. 

- Flexibiliteit. 

- Prioriteiten stellen. 

De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het 

richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed 

georganiseerd gedrag niet mogelijk. 
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Het is van groot belang om deze executieve vaardigheden met de kinderen te 

oefenen, zodat ze daardoor goed tot leren komen en ze zich optimaal kunnen 

ontwikkelen.  

 

In de middag zijn we aan de slag gegaan met kindgesprekken voeren. Met 

behulp van het doosje Wijzer in Onderwijsbehoeften gaan de leerkrachten de 

komende weken met de kinderen een gesprek voeren. Door een kindgesprek 

voelt een kind zich gehoord en gezien en bepaalt het kind samen met de 

leerkracht een leerdoel voor de komende periode. Kinderen worden op deze 

manier meer eigenaar van hun eigen leerproces. Ze vullen samen met de 

leerkracht de routekaart in, zodat het heel inzichtelijk wordt wat het doel is en 

waar ze aan kunnen werken.  

 



 

Het was een mooie, leerzame dag. Op het collectief studiemoment van 10 

maart, na schooltijd gaan we hier weer verder mee aan de slag.    

   

                                                                                                                      
 

Open lesmomenten van de Vreedzame School worden verschoven naar 

het voorjaar 2022.   

In november organiseren we op 't Schoolhuys op drie momenten een open 

lesmoment in de verschillende groepen waarbij jullie kennis kunnen maken met 

een Vreedzame School les. 

De school is een fantastische oefenplaats voor allerlei sociale vaardigheden. 

Als leerkracht wil je een fijne groep, waar kinderen om elkaar geven, oefenen 

met samen spelen, elkaar helpen en waar iedereen zich veilig voelt. Daarnaast 

wil je werken aan de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen en wil je ze 

leren dat zij een stem hebben en hen die geven. Hoe kun je dit realiseren, 

inpassen in je programma en zelf bewust worden van jouw rol hierin? Een fijne 

en praktische manier om hieraan te werken is de aanpak ‘Vreedzame School’. 

Omdat de opvoeding thuis niet stopt, maar doorgaat op school is het belangrijk 

dat we dezelfde 'taal’ spreken en jullie als ouders weten wat de Vreedzame 

School precies inhoudt. We informeren jullie al via de nieuwsbrief over de 

verschillende blokken en de groepen 1 t/m 6 krijgen regelmatig een kletskaart 

mee naar huis.  

Maar het is natuurlijk ook ontzettend leuk om een keer een les mee te maken op 

school. Daarom organiseren we dit jaar een open lesmoment. Dé kans om een 

keer een kijkje te nemen in de groep van je kind. Zoals jullie op de jaarkalender 

kunnen zien, hadden we drie momenten in november gepland voor deze open 

lesmomenten. Gezien de oplopende cijfers van de Corona besmettingen hebben 

we op de studiedag samen in overleg met het team en met de voorzitter van de 

MR besloten om deze momenten te verplaatsen naar het voorjaar, naar 

woensdag 6, 13 en 20 april.  

Woensdag 6 april van 8.30 u tot 9.00 u: groepen 6, 7 en 8 

Woensdag 13 april van 8.30 u tot 9.00 u: groepen 3, 4 en 5 

Woensdag 20 april van 8.30 u tot 9.00 u: groepen 1/2 A en B   

Noteer deze data s.v.p. alvast in de agenda zodat je dit moment niet mist.  

 

 



Personeel gezocht voor Fectio Facilitair   

Na de herfstvakantie is de schoonmaak op alle 

Fectioscholen en dus ook op 't Schoolhuys 

overgenomen door Fectio Facilitair. Omdat we de 

schoonmaak nu in eigen beheer hebben hopen 

we dat dit belangrijke werk op een goede manier 

gebeurt en alle kinderen en medewerkers van 

Fectio in een schone en fijne werkomgeving 

kunnen werken.  

Fectio Facilitair zoekt nog bekwaam personeel. 

Lijkt het je leuk om bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden te doen op 't 

Schoolhuys of ken je iemand die geschikt is voor deze functie? Kijk dan in de 

bijlage naar de brief van Fectio Facilitair.  

Anti-pestcoördinatoren en intern contactpersoon         

’t Schoolhuys is een Vreedzame School. Daar zijn wij trots op! 

28 september hebben wij jullie, via Social Schools, laten weten dat we vijf 

nieuwe mediatoren hebben opgeleid. 

Deze vijf kinderen uit groep 7 zijn samen met de vijf kinderen uit groep 8 onze 

‘hulpjes’, die de kinderen kunnen inzetten als er conflicten of ruzies zijn die ze 

zelf niet kunnen oplossen. 

Naast de mediatoren zijn er ook twee anti-pestcoördinatoren op ’t Schoolhuys. 

Dat zijn Francien Galjart (leerkracht groep 5 en 7) en Mariëtte Paquay 

(leerkracht groep 1/2B).  

Ieder jaar lopen Mariëtte en Francien een rondje langs alle klassen. Dit hebben 

ze op dinsdagmiddag 5 oktober gedaan. Zij hebben verteld dat er altijd een 

luisterend oor is als ze het idee hebben dat ze gepest worden en weten ze dat er 

als daar behoefte aan is, stappen ondernomen kunnen worden. 

Er staat een brievenbusje in de stiltehoek waar de kinderen een briefje in 

kunnen doen met een opmerking of vraag. Mariëtte en Francien kijken 

regelmatig of er iets in zit en zoeken desbetreffend kind dan op voor een 

praatje. Ze mogen ook mailen naar mariette.paquay@schoolhuys.nl of 

francien.galjart@schoolhuys.nl  

Wij hebben de laatste jaren gemerkt dat er nauwelijks gepest wordt op school 

en dat de ervaringen die kinderen hebben gehad serieus en goed op te lossen 

waren. Laten we dat zo houden. 

mailto:mariette.paquay@schoolhuys.nl
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Francien is naast anti-pestcoördinator ook intern contactpersoon.  

Wanneer een kind zorgen heeft en deze niet kwijt kan bij ouders of eigen 

leerkracht, kan een kind altijd contact opnemen met de interne contactpersoon. 

Francien luistert naar het kind en neemt de zorgen serieus. Kinderen kunnen 

contact met haar opnemen door een briefje (met naam en groep) in het 

brievenbusje te doen dat staat in de stiltehoek in de aula, of haar te mailen: 

francien.galjart@schoolhuys.nl  of door bij haar langs te lopen in groep 5 of 7. 

Meer uitleg kunt u lezen in de flyer in de bijlage. 

 

MR op 't Schoolhuys 

De Medezeggenschapsraad (MR) toetst alle praktische beleidszaken die op 

school aan de orde zijn. Enkele onderwerpen die in de MR aan de orde komen 

zijn groepsbezetting en -grootte, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. 

Afhankelijk van het onderwerp hebben de oudergeleding en/of de 

personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht en/of adviesrecht. De MR 

vergadert voor schooljaar 2021-2022 op onderstaande data. Deze vergaderingen 

zijn (deels) openbaar.  

Dinsdag 9 november 2021  

Dinsdag 18 januari 2022 

Dinsdag 15 maart 2022 

Donderdag 12 mei 2022  

Donderdag 16 juni 2022 

De MR bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De MR 2021-2022 bestaat uit 

Mariska de Ligt (leerkracht groep 1/2A), Anouchka Dekker (leerkracht groep 3), 

Kevin Goes (leerkracht groep 6), Petra Wilbrink, Ferry Stelte en Marit Béguin.  

Van de vergadering worden notulen gemaakt, die op de website geplaatst 

worden. Ook zijn deze op te vragen via MR@schoolhuys.nl. 

 

 

Week van de Mediawijsheid                  

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken 

van: Samen Sociaal Online. 
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We besteden in deze periode in de bovenbouwgroepen extra aandacht aan het 

onlinegedrag en mediagebruik van leerlingen. We ervaren veel plezier en gemak 

van ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden 

contact met familie en vrienden. Maar de onlinewereld staat ook onder druk, 

bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale 

media? Voel jij je er verbonden en veilig? En hoe denk jij dat we het online samen 

sociaal kunnen houden? We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de 

onlinewereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om 

jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal 

vaardiger. 

Week tegen Kindermishandeling            

Dit jaar is het thema: ‘… dichterbij dan je denkt’. 

Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat mishandeling ook 

dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het 

roept op tot zelfreflectie, het openen van je ogen en tot bewustwording. 

‘… dichterbij dan je denkt’ kan door iedereen anders ingevuld worden, dit maakt 

het een thema van ons allemaal; professionals, organisaties, ouders, 

ervaringsdeskundigen en ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Hulp, dichterbij 

dan je denkt’, voor de slachtoffers of ‘De oplossing, dichterbij dan je denkt’, voor 

de omgeving. Maar ook: ‘Ondersteuning, dichterbij dan je denkt’, voor daders. 

Want hun gedrag komt vaak ergens uit voort en het is belangrijk om óók hen de 

helpende hand te bieden om verdere escalatie te voorkomen. 

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling? 

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit in circa 3 

procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een 

belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te 

vergroten.  

In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor 

de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen 

doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. 

We doen dit door te leren van ervaringsverhalen van professionals, ouders en 

kinderen. Door inspiratie te halen uit hun ervaringen, ervan te leren en door te 

kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen benutten, werken we er samen 

aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. 

 

 



Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal 

slachtoffers van kindermishandeling te hoog. En toch is onze gezamenlijke inzet 

meer dan de moeite waard, omdat we het er allemaal over eens zijn dat elk kind 

recht heeft op een veilig thuis! 

Allerzielen      

    

                                                         

Volgende week dinsdag, 2 november, is het Allerzielen. Dit is een bijzondere 

dag in de katholieke gemeenschap. Op Allerzielen denken we aan diegenen, 

familie of vrienden, die nu niet meer op deze aarde leven. Op deze dag staan we 

erbij stil dat ze er nu niet meer zijn, maar dat we hen niet vergeten zijn en dat 

we met hen verbonden blijven. Al heel lang doen mensen het herdenken door 

een kaarsje aan te steken voor degene die gestorven is.  

Op 2 november gaan we in de klas met de kinderen hierover praten en als zij 

iemand willen herdenken, dan is daar natuurlijk ruimte voor. Er komen, net als 

vorig jaar, kaarsjes, waarop de naam van die persoon geschreven kan worden. 

Die kaarsjes worden in de stiltehoek opgehangen.  

Je mag thuis alvast met je kind hierover praten, zodat je kind er al even over na 

heeft kunnen denken voor wie hij of zij eventueel een kaarsje zou willen 

aansteken. Voel je vrij om te kiezen of je wel of niet met je kind hierover wilt 

praten.   

Op deze dinsdag 2 november zal een foto gemaakt worden van alle ‘brandende’ 

kaarsjes in de stiltehoek en dezelfde dag wordt deze met jullie gedeeld via 

Social Schools. Zo hebben jullie een mooi beeld van de hoek en kunnen jullie er 

eventueel met je zoon of dochter verder over praten.  

 

 



Heilige Communie en Kidskerk 

Doe jij dit jaar je 1e Heilige Communie? 

In de katholieke kerk is het tijdens een viering altijd een bijzonder moment: 

Tijdens een feestelijke viering mag je voor de eerste keer meedelen in het brood 

dat we breken tijdens de eucharistieviering in de kerk, zoals Jezus dat deed met 

zijn vrienden tijdens het laatste avondmaal. Je krijgt van de voorganger een 

hostie, een rond stukje brood, zoals alle mensen in de kerk. Als we zo met 

elkaar delen, voelt Jezus heel dichtbij. Dit is zó speciaal, dat je niet zomaar mee 

kunt doen. Je moet daarvoor voorbereid zijn en tijdens een feestelijke viering je 

1e Heilige Communie gedaan hebben. Een feest voor jou, je familie en iedereen 

in de kerk. Wil je dit ook? En zit je in groep vier of hoger? Geef je dan vóór 14 

december op via onze website www.pj23.nl. 

De voorbereiding op je 1e Communie zal plaatsvinden op een aantal zondagen in 

onze eigen kerken. We hopen er een gezellige voorbereiding van te gaan maken 

op weg naar dit bijzondere feest. Voor ouders is er een ouderavond op 20 

januari 2022. Bij opgave ontvang je meer informatie. Met vragen kun je contact 

opnemen met onze parochie via ehc@pj23.nl 

Meike Hettinga en Lilian Weijman, 

Pastoraal werksters 

 

Kidskerk in Houten: de storm op het meer 

Op 31 oktober is er weer kidskerk. We horen het verhaal van de storm op het 

meer. Ook gaan we zelf een storm maken in de kerk. Wil je meedoen? Je bent 

om 9.30 uur van harte welkom in de kerk aan de Loerikseweg 10 in Houten. 

Kinderkoor Zingzang is er ook en zal voor en met ons zingen. Als je het leuk 

vindt om te zingen en mee te oefenen, ben je van harte welkom op woensdag 

tussen 18.45 en 19.30, Loerikseweg 12. 

 

Tot slot 

We hebben een heerlijke week herfstvakantie erop zitten, waarbij iedereen weer 

hopelijk goed uitgerust is. Eergisteren zijn we op school gestart met een mooie 

en zinvolle studiedag. De komende weken gaan we weer met veel energie aan 

de slag. Een leuke, gezellige periode met in december de feesten zoals 

Sinterklaas en kerst. We zijn op dit moment druk in overleg hoe we deze feesten 

gaan vieren en wat er wel/niet mogelijk is. Uiteraard houden we jullie op de 

hoogte zodra er iets bekend is.   

Team ’t Schoolhuys 

 

De volgende INFO verschijnt woensdag 24 november 
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