
 
 

INFO 7 

                                                                                           23 februari 2022 

BELANGRIJKE DATA 

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. 

Woensdag 17 maart Kangoeroedag Groep 3 t/m 8 

 

Maandag 21 maart t/m 

vrijdag 25 maart 

Week van de 

Lentekriebels 

Alle groepen 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Corona 

- Ouders in de school 

- Informatiebijenkomst hoogbegaafdheid, wat doen wij op school? 

- Studiedag woensdag 9 februari 

- Goede Doelen project 

- Kangoeroedag rekenen woensdag 17 maart 

- Vignet De gezonde School, wethouder op bezoek met de pers 

- Week van de Lentekriebels ma 21 maart t/m vrijdag 25 maart 

- Carnaval 

- Superkidz; kamp en cursussen 

- Tot slot 

Corona                                                           

Op dit moment hebben we op school veel besmettingen bij de kinderen en 

daarnaast 5 leerkrachten die Corona hebben en thuis in quarantaine zitten. Het 

valt niet mee!  

Met de nieuwe maatregelen, waarbij een klas niet meer in quarantaine hoeft, 

merken we dat er toch regelmatig in elke groep besmettingen voorkomen. Als er 

een besmetting is in de groep laten we dat via Social Schools weten.  



Het advies is dan om je kind extra goed in de gaten te houden en bij milde 

klachten zoals verkoudheid, keelpijn en hoofdpijn thuis te houden en te testen. 

Op die manier hopen we op zo min mogelijk besmettingen.  

Mocht je kind thuis zijn vanwege Corona dan geven we alleen werk mee naar 

huis als het kind niet te ziek is. Naast het lesgeven aan de kinderen zijn de 

leerkrachten inmiddels steeds voor een aantal kinderen werk aan het 

klaarmaken om er zo voor te zorgen dat het kind niet te veel mist. Dit vraagt 

best veel van de leerkrachten, maar we doen dit uiteraard om elk kind zo goed 

mogelijk te helpen. En we hebben ook heel veel waardering voor alle ouders die 

constant moeten schakelen. Laten we hopen dat we straks na de 

voorjaarsvakantie het ergste achter de rug hebben!  

Ook merken we dat het steeds nijpender wordt om een invaller te vinden als een 

leerkracht ziek wordt. De invalpool is nagenoeg altijd leeg helaas. Het is dan 

elke keer weer een uitdaging om een oplossing te vinden. Vaak lukt het om het 

intern op te lossen, doordat een andere leerkracht extra werkt of doordat de 

onderwijsassistenten in kunnen vallen. Heel soms lukt het niet en rest ons geen 

andere keuze dan de klas naar huis te sturen. We hopen op jullie begrip. Weet 

dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.  

 

Ouders in de school 

Na de vakantie vervallen er allerlei maatregelen: 

- 1,5 m afstand vervalt. 

- Mondkapjesplicht vervalt, behalve op drukke plekken. De leerlingen van 

de groepen 6, 7 en 8, de medewerkers op school en de ouders hoeven 

geen mondkapje meer te dragen.  

- Ouders mogen, mits er geen kinderen buitenspelen, weer op het 

schoolplein komen. 

Basismaatregelen zoals goed ventileren, handen wassen en bij klachten 

thuisblijven, blijven wel. En het advies om twee keer per week een zelftest te 

doen bij de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. We geven voorlopig dus nog 

iedere week twee zelftesten mee naar huis.    

Ook zijn in principe externen en dus ook ouders weer welkom in de school. 

Omdat we op dit moment veel zieke leerkrachten thuis hebben lukt het ons niet 

om met het hele team na te denken hoe en wanneer ouders weer de school in 

mogen komen. Met de collega's die er wel zijn voeren we deze week overleg. Na 

de voorjaarsvakantie willen we in de eerste week het plan schrijven en dat op de 

MR vergadering van dinsdag 15 maart aan de MR leden voorleggen. Daarna 

wordt dit plan met alle ouders van 't Schoolhuys gedeeld. Tot die tijd laten we 

het zoals het nu is: ouders komen niet in de school, tenzij er een afspraak is 

gemaakt. We vragen jullie om nog even geduld te hebben...    

     



Informatiebijeenkomst hoogbegaafdheid       

Op 't Schoolhuys geven we kinderen die meer aan kunnen dan de basisleerstof 

alle kansen om op hun eigen niveau te werken. Hoe we dat precies doen en 

welke materialen we allemaal in huis hebben, willen we heel graag aan 

geïnteresseerde ouders op een informatiebijeenkomst laten zien. Onze twee 

talentcoaches Carmen Klaver en Annette de Wit hebben deze bijeenkomst al 

helemaal voorbereid. Zodra dit met de Corona maatregelen weer mogelijk is 

gaan wij dit organiseren en nodigen we jullie van harte uit!  

Mocht je hier niet op willen wachten, dan kan je altijd contact opnemen met de 

leerkracht van je kind. Hij/zij kan dan in een persoonlijk gesprek toelichting 

geven op dit onderwerp. Vraag er ook even naar tijdens het rapportgesprek!       

Studiedag woensdag 9 februari                               

Woensdag 9 februari hebben we op 't Schoolhuys een studiedag gehad, waarbij 

we met behulp van het dashboard van Leeruniek de analyse hebben gemaakt 

naar aanleiding van de resultaten van de Cito's.  

In de ochtend hebben de leerkrachten de instructiegroepen en individuele 

leerlingen die opvielen bij de Citoresultaten bekeken en een evaluatie 

geschreven. In de middag zijn de leerkrachten van de groepen 3, 4 en 5 en de 

leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 met elkaar in gesprek gegaan over de 

resultaten. Wat maakt dat de toets bij jou in de groep zo goed gemaakt is? Wat 

doe je dan in de groep en wat zou een andere collega daarvan kunnen leren? 

Kun je verklaren waarom een toets door een leerling niet goed gemaakt is en 

wat heeft deze leerling de komende periode dan nodig?  

Dit soort gesprekken zijn zeer nuttig en waardevol en bepalen ons onderwijs 

voor de komende periode.   

Het was een productieve dag! 

 

 

 

 



Goede Doelen project 

 

Info over het Goede Doelen Project 
Van maandag 14 maart – vrijdag 25 maart 

 
Dit jaar gaat ’t Schoolhuys zich inzetten voor een goed doel:  

 
Het Prinses Maxima Centrum- kinderoncologie 

 
Opening project: maandag 14 maart  

Op maandag 14 maart wordt het project geopend. Hoe de opening plaats zal 
vinden is op dit moment nog niet duidelijk i.v.m. de coronaregels.  

Twee jaar geleden zijn we gestart met dit project, maar konden we het niet 
afmaken door de lockdown. Daarom hebben we besloten om het project dit jaar 

weer op te pakken. 
 

Sponsorloop 
Op vrijdag 18 maart zal er een sponsorloop plaatsvinden. Deze begint vanaf 

10.00 uur. Er rennen elke keer twee groepen tegelijk: 
10.00 uur: groep 1/2A en 1/2B 
10.15 uur: groep 3 en 4 
10.30 uur: groep 5 en 6  

10.45 uur: groep 7 en 8 
Het is handig om de kinderen deze dag sportkleding en stevige schoenen aan te 
laten trekken. Daarnaast is het handig om laagjes aan te hebben. Wanneer er 

een slechte weersvoorspelling wordt verwacht, zullen wij dit aan het begin van 
de week communiceren via Social Schools. 

 
De kinderen hebben 15 minuten de tijd om zoveel mogelijk rondjes te lopen om 

het veldje bij de kabelbaan, tussen het Kooikerspad en Distelvlinderberm. 
De kinderen die nog niet aan de beurt zijn kunnen elkaar aanmoedigen. Ook is 

het leuk als u als ouders/ opa’s / oma’s /vrienden of buren komen om de 
kinderen aan te moedigen. De kinderen krijgen op 11 maart een lijst mee om 

sponsors te zoeken. Het opgehaalde geld telt natuurlijk mee voor het eindbedrag 
dat we gaan ophalen voor het Prinses Maxima Centrum. Deze lijst moet uiterlijk 

donderdag 17 maart bij de leerkracht ingeleverd zijn.  
 

Goede Doelen Markt woensdag 23 maart  
Iedereen is van harte welkom op de Goede Doelen Markt van 12.00 uur tot 13.30 

uur. Denkt u aan eventuele aanpassing van de NSO? Dit graag doorgeven aan 
betreffende leerkracht.  U dient dit zelf met de NSO af te spreken. Kinderen uit de 

groepen 1 t/m 4 mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de markt 
op. Dit mag ook een andere ouder zijn die zorg draagt voor uw kind. 
 

Anders blijven zij bij hun eigen juf. De markt zal plaatsvinden op het plein.  



 
Er zijn diverse kraampjes waar o.a. gezorgd wordt voor wat lekkers, een kraam 

waar de werkjes van de kinderen verkocht worden of waar een spelletje gedaan 
kan worden en een boekenkraam.  

 
Heeft u boeken die u zelf niet meer leest, maar die er nog goed uitzien en verkocht 

kunnen worden op de goede doelen markt, dan kunt u deze inleveren bij de 
leerkracht.   

  
Tijdens het project maken alle kinderen een (knutsel)werkje. Het is mogelijk dit 

werkje van uw kind te kopen. 
Elke groep maakt ook een groepswerk. Dat werk zal per opbod geveild worden. 

Bij elk groepswerk ligt een lijst. Op die lijst kan u uw naam en het bedrag 
opschrijven dat u voor dit groepswerk wilt bieden. Wilt er iemand meer bieden, 

dan wordt het nieuwe bod eronder geschreven. Aan het einde van de dag kijken 
we dan wie het groepswerk gekocht heeft. Met die persoon nemen we dan contact 

op. 
Om op de markt iets te kunnen kopen heeft u of uw kind een strippenkaart nodig. 

Deze strippenkaarten worden voorafgaand aan de markt verkocht en wel op de 
volgende data en tijden: 
Op dinsdag 22-3 en woensdag 23-3 zitten van 8.20 uur tot 8.35 uur leerlingen 

van groep 8 op het grote plein om deze strippenkaarten te verkopen. Op de 
markt zelf is het ook mogelijk een strippenkaart te kopen. Graag gepast betalen 

als u een kaart koopt. U kunt niet pinnen. 
    

 
6 strippen voor  3 euro 

                                         12 strippen voor  5 euro  
                                         18 strippen voor  7,50 euro 

 
Wij hopen wederom op een geslaagd Goede Doelen Project! 
 

 
Met vriendelijke groet, De werkgroep Goede Doelen Project 

 

Kangoeroedag woensdag 17 maart     

Op woensdag 17 maart doen we op 't Schoolhuys mee aan de 

Kangoeroewedstrijd! 

 

 

 



De wedstrijd 

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in 

maart op heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen 

wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 

scholen.  

De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de 

basisschool t/m 6 vwo van de middelbare 

school.  

Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, 

wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.  

Het gaat om vierentwintig of dertig 

verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits 

van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. 

Welke?  

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. 

Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 

Je kunt individueel meedoen maar ook als tweetal. 

Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder 

wiskundeknobbel. 

Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken; nog dagenlang wordt er over 

doorgepraat. 

De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze 

voorgelegd, en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen! 

Doel 

De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren 

dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op 

zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die 

eens te laten kraken. 

Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien 

dat je meer kunt dan jouw meester of juf van je had verwacht! Bovendien kun je 

nog leuke prijzen winnen ook ...  

Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten 

worden. 

Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? 

Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen 

in conditie houden met de hersengymnastiek van W4Kangoeroe. 

Voorbeeldopgave 

 
 



Vignet De Gezonde School, bezoek wethouder met pers       

Hoera!   

We hebben het vignet ‘De Gezonde School’ behaald! En zijn daar 

super trots op! Afgelopen jaar zijn we met hulp van de gezonde 

school adviseur en een verpleegkundige van de GGD aan de slag 

gegaan met het thema Relaties & Seksualiteit.  We hebben een 

digitale methode uitgekozen, genaamd “Kriebels in je buik” 

waarmee we elk jaar in elke groep, passend bij de ontwikkeling 

van de kinderen, lessen geven over dit onderwerp. Leerkrachten 

hebben een training gehad en er is een informatiebijeenkomst geweest voor de 

ouders. Daarnaast hebben we beleid geschreven waar de gedragsregels voor alle 

medewerkers staan beschreven en de omgangsregels voor de leerlingen. Ook 

hebben we over dit themaboeken aangeschaft voor elke leeftijd die kinderen 

kunnen lezen. 

Op maandag 21 maart zal om 9.00 u de wethouder Jan Overweg op school 

komen om het vignet van De Gezonde School officieel te onthullen. Daarbij zal 

ook pers aanwezig zijn ('t Groentje). Mochten jullie er bezwaar tegen hebben dat 

je kind op de foto komt, dan hoor ik het graag en zullen we daar rekening mee 

houden. Op dit moment weten we niet of er ook ouders bij aanwezig mogen zijn, 

vanwege de Corona maatregelen. 

We verheugen ons op dit feestelijke moment!     

Week van de Lentekriebels ma 21 maart t/m vrijdag 

25 maart 

De Week van de Lentekriebels is een goed begin 

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om 

op school kennis te maken met relationele en seksuele 

vorming. Het is een leuke manier en een goed begin om 

schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. 

We merken hoe enthousiast leerlingen op de lessen reageren 

en hoe zinvol het is om hier les over te geven. 

De Week van de Lentekriebels helpt om structureel aandacht te geven 

Veel scholen die al eerder meededen met de Week van de Lentekriebels 

gebruiken de projectweek om jaarlijks in elke groep aandacht te besteden aan 

thema’s als ‘Weerbaarheid’, ‘Lichaam en zelfbeeld’ en ‘Seks in de media’. Zo 

helpt de projectweek om uiteindelijk structureel aandacht te geven aan dit 

thema en om het een plek te geven in ons schoolplan. 

 



Juist op de basisschool relationele en seksuele vorming 

Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat 

ze in de puberteit komen. Jonge kinderen hebben al vragen over relaties en 

seksualiteit. Onze school sluit met de lessen relationele en seksuele vorming aan 

op deze ontwikkeling en ondersteunt kinderen met het geven van juiste 

informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met 

de onderwerpen en vinden het normaal om hierover te communiceren. Ze 

worden zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, en leren dat ze hun 

mening, wensen en grenzen mogen aangeven. 

Door relationele en seksuele vorming ontwikkelen kinderen zich tot mensen die 

respect hebben voor zichzelf en voor anderen. Zo: 

- durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit 

- ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema 

- worden ze weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag 

- leren ze respectvol met elkaar om te gaan 

- kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en 

seksualiteit. 

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2022 is  

“Je lijf is van jou”. 

Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en 

geven van toestemming, oftewel consent. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. Het is 

belangrijk dat kinderen van jongs af aan begrijpen wat grensoverschrijdend 

gedrag is, en leren hoe zij hun eigen wensen en grenzen, en die van hun 

leeftijdsgenootjes goed kunnen bewaken en respecteren. Dat maakt hen 

weerbaar voor nu, maar helpt hen ook bij de ontwikkeling van later. 

De relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen begint al in de babytijd en 

gaat door totdat ze volwassen zijn. In de kleutertijd ontdekken kinderen hun 

eigen lichaam en verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Ze 

experimenteren en spelen soms seksuele spelletjes (“doktertje” spelen). Vanaf 7 

jaar kennen kinderen de sociale regels steeds beter. Ze zijn soms verliefd en een 

enkel kind heeft ‘verkering’. Tussen het 10e en 12e jaar komen de kinderen in 

de puberteit en vinden er al behoorlijk wat lichamelijke veranderingen plaats. 

Sommige kinderen zijn erg geïnteresseerd in alles wat met seks te maken heeft. 

Het is belangrijk dat seksueel gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen 

past, en dat ze niets doen dat schadelijk is voor henzelf of de ander. Als aan een 

van deze voorwaarden niet wordt voldaan, is sprake van seksuele 

grensoverschrijding. 

We hopen op een leerzame week met mooie waardevolle gesprekken. Wellicht is 

dit een mooi aanknopingspunt om thuis ook over dit onderwerp met elkaar in 

gesprek te gaan.  



Carnaval                                                 

Op vrijdag 25 februari vieren wij op ’t 

Schoolhuys Carnaval. De kinderen mogen 

die dag verkleed op school komen. Houden 

jullie er rekening mee dat de kostuums niet 

té griezelig zijn? Serpentines mogen 

gebruikt worden, maar confetti en 

spuitbussen niet. Gezien onze 

voorzichtigheid omtrent Corona, viert elke 

groep Carnaval in eigen klaslokaal. 

 Bijzonderheden groepen 1 t/m 4: 

- De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen, daar wordt voor 

gezorgd. 

- De schooltijden zijn ongewijzigd op deze dag, de school gaat gewoon om 

12 uur uit. 

Bijzonderheden groepen 5 t/m 8: 

- De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen, daar wordt voor 

gezorgd. 

- We draaien deze dag een continurooster; de school gaat om 14.00u uit. 

- De kinderen lunchen op school, dit wordt door school verzorgd (eigen 

lunch is dus niet nodig) 

- Denkt u eraan om eventueel de NSO in te lichten over de veranderde tijd!  

Het wordt vast een gezellig feest!! Hierna gaat de Krokusvakantie in. 

Superkidz 

Superkidz organiseert groepsgerichte cursussen en kampen en geeft individuele 

begeleiding en personal coaching aan kinderen en jongeren. 

In de bijlage vindt u twee flyers met informatie en data. 

Tot slot 

Het waren drukke weken met veel besmettingen onder zowel de leerlingen als 

bij de leerkrachten. Daarnaast is er de afgelopen periode hard gewerkt. De 

kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben Citotoetsen gemaakt en een rapport 

mee naar huis gekregen. Daarnaast zijn er gisteren gesprekken geweest en 

vandaag met de leerkracht, het kind en de ouder(s). Voor de komende periode 

weet ieder kind wat er goed gaat en waar hij/zij nog aan kan werken. Maar eerst 

gaan we genieten van een leuk carnavalsfeestje op vrijdag 25 februari en daarna 

hebben we een week voorjaarsvakantie. Blijf gezond, geniet ervan en tot 

maandag 7 maart!  

Met vriendelijke groet,  

namens het hele team, 

Tamara Schlick 

De volgende INFO verschijnt op 30 maart  
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