
 
 

INFO 6 

                                                                                            26 januari 2022 

 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 26 januari 

t/m 5 februari 
Start Nationale 

voorleesdagen 

 

Alle groepen 

Dinsdag 8 en donderdag 

10 februari 

Adviesgesprekken Groep 8 

Woensdag 9 februari Studiedag Alle groepen vrij  

Vrijdag 18 februari Rapport mee Groepen 3 t/m 8 

Dinsdag 22 en woensdag 

23 februari  

Rapportgesprekken Groepen 3 t/m 8 

Vrijdag 25 februari Carnaval Alle groepen 

Groep 5 t/m 8 
continurooster: 14.00 u 

uit.  
 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Corona 

- Social Schools app: telefoonnummer toevoegen 

- Nationale voorleesdagen 

- Studiedag woensdag 9 februari 

- Naschoolse wetenschap & techniekcursus  

- Ouderrapport Passend Onderwijs op 't Schoolhuys 

- Schooltijdenonderzoek 

- Lustrum Schoolhuys bestaat 40 jaar! 

- Carnaval 

- MR lid gezocht 

- Leerlingenraad: hulp gezocht groener schoolplein! 

- Webinar Tischa Neve: 'Nog steeds Corona... Zo beperk je stress en 

spanning in huis’ 

- KIES (Kind In EchtScheiding) 

- Tot slot 

 



Corona                                             

Gisteravond is er een persconferentie geweest en met een aantal belangrijke 

veranderingen: 

• Leerlingen in het basisonderwijs blijven alleen thuis als zij positief getest zijn 

op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het 

coronavirus.  

• Leerlingen in het basisonderwijs die in contact zijn geweest met iemand die 

besmet is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten 

hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.   

• Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in 

quarantaine. Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven 

thuis.   

• Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel 

van een zelftest. Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee 

keer per week te doen. 

• Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en 

goed ventileren, na te blijven leven. Ook in de school.   

• De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, 

bijvoorbeeld in het geval over een grote cluster van besmettingen met het 

coronavirus op een school. 

 

Mocht er binnen het gezin iemand besmet zijn met het Corona virus dan zouden 

wij het op prijs stellen als jullie de leerkracht daarover inlichten. Hij/zij kan het 

kind dan ook op school goed in de gaten houden. En we verzoeken jullie dan om 

jullie kind regelmatig te testen om de kans op besmetting van de hele groep en 

de leerkracht te verkleinen.  

We merken dat er helaas nagenoeg geen invallers aanwezig zijn, als de 

leerkracht ziek wordt. Houd daarom de Social Schools app goed in de 

gaten voor schooltijd. Uiteraard doen we ons uiterste best om het intern op te 

vangen. Als het echt niet anders kan, is het verzoek om je kind thuis te houden. 

We hopen op jullie begrip.    

Het is voor de leerkrachten steeds schakelen om alle leerlingen goed te 

begeleiden. Naast het lesgeven aan de kinderen op school zijn zij ook druk met 

het meegeven van pakketjes werk en contact houden met de kinderen die 

thuiszitten. Uiteraard bergrijpen we dat het voor de ouders bij een besmetting in 

het gezin ook een uitdaging is. We wensen deze gezinnen heel veel sterkte en 

beterschap. En hopen de kinderen snel weer op school te zien!   



Social Schools app: telefoonnummer toevoegen 

In de Social Schools app is het mogelijk om bij account & profiel je 

telefoonnummer erbij te zetten. We willen jullie vriendelijk verzoeken dit te doen 

zodat de leerkracht gemakkelijk en snel contact met jullie kan opnemen, mocht 

dat nodig zijn. Alvast bedankt!    

Nationale voorleesdagen                        

Op 't Schoolhuys doen we mee met ‘De Nationale Voorleesdagen’, die beginnen 

op woensdag 26 januari.  

Waarom doen we mee? 

1) Voorlezen maakt je leuker! 

2) Heeft positief effect op woordenschat, spelling en    

tekstbegrip 

 

De kinderen ervaren hoe leuk boeken 

kunnen zijn. Bovendien ontwikkelen ze 

naast een beter taalgevoel ook hun 

empathisch vermogen. Daarom: voorlezen 

maakt je leuker! In elke groep, van groep 

1/2 t/m groep 8 wordt er per dag 

minstens 15 minuten voorgelezen door de 

leerkracht. Doen jullie thuis ook mee? 

Voor het slapen gaan is een uitstekend 

moment om een kwartiertje samen met je 

kind te lezen.   

Studiedag woensdag 9 februari                           

 

 

 



Op woensdag 9 februari hebben de kinderen van 't Schoolhuys een vrije dag. 

Het team gaat deze dag hard aan het werk met het maken van de analyses naar 

aanleiding van de uitslagen van de Citotoetsen die zijn afgenomen in januari. 

Voor het maken van de analyse gebruiken we nu voor het tweede jaar het 

programma Leeruniek. Vorig jaar hebben we door middel van een training uitleg 

gekregen hoe we de toets gegevens moeten verwerken in dit programma. Op 

deze ochtend gaan we een verdiepingsslag maken hoe we op school-, groep en 

op individueel niveau tot nog betere inzichten komen en we voor de komende 

periode heel duidelijk voor ogen hebben waar we op in moeten zetten. In de 

middag hebben de leerkrachten de tijd om per vakgebied (rekenen, taal, 

technisch- en begrijpend lezen) dit verder uit te werken. 

 

De leerkrachten van de groepen 1/2 krijgen op deze dag de tijd om met hun 

nieuwe leerlingvolgsysteem Dorr weer de volgende stap te zetten en de 

koppeling met het rapport te maken. Ook gaan zij bespreken hoe ze de bouw- 

en poppenhoek uitdagender kunnen inrichten, zodat het spel nog beter tot zijn 

recht komt.  

Het belooft een zinvolle en leerzame dag te worden!   

 

Naschoolse wetenschap & techniekcursus    

Maandag 24 januari is er in de groepen 3 t/m 8 door 

een echte wetenschapper een kleine promoshow 

gehouden. De bedoeling was om een show van één 

uur te doen in de hal maar vanwege de maatregelen 

hebben we ervoor gekozen om afzonderlijk in elke 

groep een korte show te houden. Alle kinderen 

hebben een flyer mee naar huis gekregen en kunnen 

zich opgeven voor de naschoolse wetenschap & 

techniekcursus die start op dinsdag 22 februari van 15.15 u tot 16.15 u. Hieraan zijn 

wel kosten verbonden. Op de flyer vinden jullie alle informatie.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van 

experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema 

centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 

wetenschapper!    



Wetenschap en techniek zijn belangrijk, nu en in de toekomst. Iets leren geeft 

voldoening en is leuk om te doen. Dat laten we de kinderen graag ervaren om zo bij 

te dragen aan hun ontwikkeling.  

Is dit iets voor jullie kind? Dan geef je op!  

 

Passend Onderwijs op 't Schoolhuys, ouderrapport 2021- 2022 

  

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend 

onderwijs werken scholen samen om dit voor elke kind zo goed mogelijk te bieden. 

Met het overzicht, wat terug te vinden is in de bijlage ‘Passend onderwijs 

ouderrapport 2021-2022' geven wij een beknopt beeld van de ondersteuning die 

onze school kan bieden. Vooral als het om speciale ondersteuningsbehoeften gaat. 

Dit overzicht is een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en 

biedt een eerste richting. Een individueel gesprek over de behoefte van het kind zal 

altijd nodig zijn om te bekijken of een school voor een kind de juiste plek is.  

 

Schooltijdenonderzoek                                         

Op vrijdag 14 januari hebben jullie van de MR een uitgebreide informatiebrief 

gekregen via Social Schools over de voor- en nadelen van het huidige rooster en van 

het vijf gelijke dagen model. Maandag 17 januari is er een bericht verstuurd waarbij 

je je kon opgeven voor het online vragenuurtje op dinsdag 25 januari. Er waren 

maar een paar aanmeldingen. Deze ouders hebben we allemaal persoonlijk 

gesproken. We hebben het vragenuurtje daarmee gecanceld. Uiteraard zijn de MR 

leden of school altijd bereid om vragen te beantwoorden of om een toelichting te 

geven.  

Binnenkort krijgen jullie de enquête waarbij alle gezinnen die een kind in groep 7 of 

in één van de lagere groepen hebben, één keer mogen stemmen. Ouders met alleen 

een kind in groep 8 stemmen niet mee, omdat het voor hen geen consequenties 

meer heeft.  De kinderen van de groepen 3 t/m groep 7 krijgen ook een vragenlijst 

waarbij ze hun voorkeur kunnen uitspreken.  



 

Begin maart, na de voorjaarsvakantie zal de MR dan kenbaar maken wat de uitslag 

is en of we blijven bij de huidige schooltijden of dat we overgaan op het vijf gelijke 

dagen model met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023.    

            

Lustrum                                                               

Het Schoolhuys bestaat dit jaar (2022) 40 jaar! Dat moet uiteraard gevierd worden! 

De oudervereniging is op dit moment al volop bezig met het bedenken van een 

aantal activiteiten. Wat het precies gaat worden is nog even een verrassing, maar 

het zal iets te maken hebben met het 40-jarig bestaan... 40 jaar terug en 40 jaar 

verder in de toekomst... 

Aan het einde van het schooljaar hebben we de traditie om een hele dag het 

Schoolhuysfeest te vieren. Dit zal dit jaar een hele feestweek worden, van maandag 

27 juni t/m vrijdag 1 juli, waarbij we elke dag een leuke activiteit doen.  

 

Carnaval                                              

Verkleden, dansen en lekker gek doen! Daar denken de meeste mensen aan bij 

Carnaval. Maar wat is Carnaval eigenlijk precies? 

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest en is bedoeld om het begin van de 

vastentijd mee te vieren. Deze vastentijd begint op Aswoensdag en is de periode 

van veertig dagen voor Pasen. Om de vastentijd goed te kunnen 'overleven' wordt in 

de dagen voor Aswoensdag een feest gevierd; Carnaval! 

 

Op vrijdag 25 februari vieren we het 

carnavalsfeest op 't Schoolhuys. Alle kinderen 

mogen die dag verkleed naar school komen. 

Gezien de huidige maatregelen en omdat we 

nog niet weten wat er dan wel kan/mag is het 

nog niet duidelijk wat we gaan doen. We vieren 

uiteraard in elke groep het carnavalsfeest en 

hopen dat we tegen die tijd ook weer 

activiteiten mogen doen met de hele school in 

de hal. We houden jullie op de hoogte. De 

groepen 5 t/m 8 hebben op deze dag een continurooster en zijn om 14.00 u uit.      



 

MR lid gezocht 

‘t Schoolhuys is op zoek naar een nieuw lid voor de medezeggenschapsraad 

(MR). Voor het nieuwe schooljaar (2022-2023) zoeken wij actieve, betrokken 

ouders die zich kandidaat willen stellen als MR-lid. Als er zich meerdere 

kandidaten aanmelden zal er een verkiezing plaatsvinden. De zittingsperiode in 

de MR is drie jaar en kan verlengd worden met nog eens drie jaar. Per jaar 

wordt er zes keer vergaderd. Meer informatie over de MR kun je vinden in de 

schoolgids of op de website. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan vóór 15 april 

2022 aan via het mailadres: mr@schoolhuys.nl.  

Heb je vragen, benader dan gerust een van de zittende ouderleden van de MR: 

Marit Béguin (marit.beguin@gmail.com), Ferry Stelte (fstelte@stelte.nl) of Petra 

Wilbrink (petra@petrawilbrink.nl). Of neem even contact op met één van de 

leerkrachten: Mariska de Ligt, Anouchka Dekker of Kevin Goes.  

Met vriendelijke groet, namens de MR,  

Petra Wilbrink 

Leerlingenraad: hulp bij groener schoolplein   

Met de leerlingenraad, medewerkers van school en ook hulp van ouders willen 

we graag een mooi plan bedenken om het schoolplein groener en uitdagender te 

maken. Via de oudervereniging heeft zich al één ouder opgegeven. Het zou fijn 

zijn als er nog één ouder aansluit die affiniteit heeft met groen en wellicht kennis 

heeft op dit vlak. Dus lijkt het je leuk om hierover mee te denken? Geef je dan 

op! (directie@schoolhuys.nl)   

 

Webinar Tischa Neve (kinderpsycholoog en opvoedkundige) 

Samen met het CJG heeft de gemeente Houten Tischa Neve opdracht gegeven 

voor een aantal webinars dit jaar (deels in het kader van ‘stress onder 

jongeren). De eerste is op 8 februari, zie hier voor meer info:  

Nog steeds Corona... Zo beperk je stress en spanning in huis (cjghouten.nl) 

Op 23 juni vindt er nog één plaats met de titel: ‘help je kind groeien’, over hoe 

je kinderen helpt om weerbaar te zijn en zelfvertrouwen te hebben. 
Op 5 oktober een webinar met als titel ‘help een scherm’ over omgaan met 

schermen en social media. 
 

 

 

mailto:mr@schoolhuys.nl
mailto:marit.beguin@gmail.com
mailto:fstelte@stelte.nl
mailto:petra@petrawilbrink.nl
mailto:directie@schoolhuys.nl
https://www.cjghouten.nl/nog-steeds-corona-zo-beperk-je-stress-en-spanning-in-huis


 

KIES (Kind In EchtScheiding) 

Vitras organiseert 7 bijeenkomsten voor kinderen (8-12 jaar) van gescheiden 
ouders. 

De bijeenkomst is een spel- en praatgroep. De eerste start op 9 maart in 
Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36 in Houten. (Zie bijgevoegde flyer). 

 

Tot slot 

Als je de berichten vanuit het nieuws hoort zijn wij erg tevreden dat alle groepen 

de afgelopen weken op school waren en we geen klas in quarantaine hebben 

moeten sturen. We zijn blij dat met de nieuwe versoepelingen er in principe 

geen groepen meer in quarantaine hoeven. Laten we hopen dat er zoveel 

mogelijk kinderen nu gewoon naar school kunnen komen. 

De kinderen hebben deze periode hard gewerkt aan alle Cito toetsen die zijn 

afgenomen. Nu zijn de leerkrachten bezig met het schrijven van de rapporten, 

die de kinderen op vrijdag 18 februari mee naar huis krijgen. Voor de 

voorjaarsvakantie worden jullie uitgenodigd voor een gesprek samen met jullie 

kind. Daarna hebben we een week voorjaarsvakantie.     

Met vriendelijke groet,  

Namens het hele team van 't Schoolhuys,  

 

Tamara Schlick 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 23 februari  


