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                                                                                              30 maart 2022 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 30 maart Nationale Grote 

Rekendag 

Alle groepen 

Woensdag 6 april Open les moment 

Vreedzame School  

Groepen 6, 7 en 8 

Maandag 11 april Thema-avond meer- en 

hoogbegaafdheid 

Voor geïnteresseerde 

ouders vanaf groep 3 

Woensdag 13 april Open les moment 

Vreedzame School 

Groepen 3, 4 en 5 

Donderdag 14 april 

 

Paasfeest op school Alle groepen 

Woensdag 20 april Open les moment 
Vreedzame School 

Groepen 1/2 A en B 

   

Vrijdag 15 april en 

maandag 18 april 

Paasweekend Alle kinderen zijn vrij 

Woensdag 20 april en 

donderdag 21 april 

Eindcito groep 8 Groep 8 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Corona 

- Goede Doelen project 

- Nationale Grote Rekendag 

- Reminder Open les momenten van De Vreedzame School 

- Thema-avond meer- en hoogbegaafdheid 

- Vijfwal Family Run 

- Lustrum 

- Pasen 

- Uitvoering Johannes Passion 

- Tot slot 

 

 

 

 

 



Corona                                                          

Hopelijk is dit het laatste bericht over Corona en kunnen we het dan achter ons 

laten! 

Vorige week is via Social Schools het plan aan jullie verstuurd over “Ouders in de 

school” 

Als reminder vinden jullie dit bericht nogmaals:  

Voor de groepen 1/ 2 A en B: 

Maandag- en woensdagochtend mogen ouders de school binnen lopen. Ouders 

blijven in de hal, kinderen doen zelf hun jas uit en ruimen hun jas en tas op in 

het kluisje. Ouders gaan niet mee de klas in. De kinderen zijn gewend om zelf 

met en werkje aan de slag te gaan.  

De andere dagen, dinsdag, donderdag en vrijdag lopen de kinderen zelfstandig 

de school in en staat de juf wel in de ochtend op het plein. Met het naar huis 

gaan loopt de leerkracht ook mee naar buiten. Elke eerste week na de vakanties 

krijgen ouders 1 keer de gelegenheid om mee de klas in te lopen samen met 

hun kind. Ouders kiezen zelf uit welke dag voor hen het beste uitkomt.  

Voor de groepen 3 t/m 8: 

Kinderen komen elke dag zonder ouders de school in. Ouders mogen wel op het 

schoolplein komen, zowel in de ochtend als in de middag. Na iedere vakantie 

mogen ouders de eerste week op één dag mee naar binnen lopen. Ouders kiezen 

zelf welke dag voor hen uitkomt.  De rest van de periode lopen er geen ouders 

mee naar binnen, maar nemen buiten afscheid. De eerste keer dat ouders één 

keer mee naar binnen mogen lopen is dus de week na de meivakantie van 

maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei.    

De leerkrachten lopen na schooltijd even mee naar buiten om zo even contact te 

hebben met de ouders. In de hogere groepen (6, 7 en 8) worden er twee vaste 

momenten na schooltijd afgesproken dat de leerkracht mee naar buiten loopt, 

omdat in deze groepen veel kinderen al zelfstandig naar school komen. De 

leerkrachten van deze groepen communiceren naar de ouders van hun groep 

welke momenten dat zijn.  

Naast deze momenten kunnen ouders op de volgende manieren contact 

hebben met de leerkracht: 

- Een bericht sturen via Social Schools, 

- Een mail sturen naar de leerkracht 

- Bellen naar school 



Er is daarnaast nog een podiumoptreden per groep elk jaar, een open les 

moment van de Vreedzame School en een moment dat we bij een MI thema de 

ouders in de school uitnodigen om te komen kijken naar het werk van hun kind. 

Basisregels 

De basisregels zoals handen wassen, testen bij klachten en zorgen voor 

voldoende frisse lucht blijven gelden. In de bovenbouwgroepen geven we niet 

meer preventief twee zelftesten mee naar huis. Er zijn op school nog wel testen 

aanwezig. Als jullie zoon en/of dochter een test nodig heeft kunnen jullie er één 

aan de leerkracht vragen. 

 

Goede Doelen project    

Begin maart zijn we gestart met ons Goede Doelenproject voor de Prinses 

Maxima foundation. Diverse acties, waaronder een geweldige sponsorloop, de 

flessenactie en als afsluiting de gezellige Goede Doelenmarkt, hebben eraan 

bijgedragen dat we een enorm bedrag hebben opgehaald hiervoor:  

€ 10.800,-  Nogmaals heel veel dank voor ieders inzet! 

 

Nationale Grote Rekendag woensdag 30 maart  

Woensdag 30 maart is het Nationale Grote Rekendag en krijgen alle kinderen op 

't Schoolhuys een leuke rekenactiviteit.  

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en 

met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. 

Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer 

is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien 

hoe leuk rekenen kan zijn. Meer dan duizend 

basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen 

mee. 

De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel 

rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. 

De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! 

Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of bouwer. 

Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want 

zelf ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van 

hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 



Reminder open les momenten van de Vreedzame School 

  

Het is zover! Gelukkig kunnen de open les momenten nu alsnog doorgaan. Elke 

groep heeft een moment van 8.30 u tot 9.00 u dat er één ouder per kind in de 

klas mag komen kijken naar een open les moment van de Vreedzame School. 

Kijk in onderstaand schema wanneer welke groep aan de beurt is. Een erg leuk 

en leerzaam moment waarbij je kan zien en ervaren hoe een Vreedzame School 

les eruitziet en een unieke gelegenheid om weer een keer in de klas te mogen 

komen! Maak er gebruik van! 

Woensdag 6 april: groepen 6, 7 en 8 

Woensdag 13 april: groepen 5, 4 en 3 

Woensdag 20 april: groepen 1/ 2 A en B 

Het start om 8.30 u en is uiterlijk om 9.00 u afgelopen.  

 

De maandag voor de openlesochtend voor jullie kind krijgen jullie een poll via 

social schools waarin jullie je kunnen aanmelden. 

Wij hopen op een grote opkomst 🙂 

 

Thema-avond meer- en 

hoogbegaafdheid 

 

Op maandagavond 11 april van 19.30 

uur tot 20.30 uur organiseren we een 

thema-avond over meer- en 

hoogbegaafdonderwijs op ’t Schoolhuys. 

We vertellen iets over ons aanbod en de 

materialen die we gebruiken. 

De ouders van de leerlingen die minder basisstof maken en verdiepende- en 

verrijkende lesstof krijgen, zijn persoonlijk uitgenodigd. Overige geïnteresseerde 

ouders vanaf groep 3 zijn ook welkom en kunnen zich aanmelden door een mail 

te sturen naar carmen.klaver@schoolhuys.nl  

 

mailto:carmen.klaver@schoolhuys.nl


Vragen kunnen ook gemaild worden. Helaas kunnen we niet op vragen over 

individuele leerlingen ingaan. Hiervoor kunnen jullie de eigen leerkracht 

benaderen. 

We zien uit naar jullie komst! 

Met vriendelijke groet, 

Annette de Wit en Carmen Klaver 
Talentcoaches ‘t Schoolhuys 

 

Vijfwal Family Run 

Op vrijdag 13 mei 2022 is er weer een editie van de Vijfwal Family Run in 

Houten. Sporten met het hele gezin, geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar!  

Dat is gezond en gezellig!  

Meer informatie en aanmelden kan via www.kidslodge.nl/familyrun 

 

Lustrum                                 

Dit jaar bestaat 't Schoolhuys 40 jaar! Dat is 

uiteraard een feestje waard en kunnen we 

niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan! 

Een aantal leerkrachten en twee ouders van 

de oudervereniging hebben voor de 

komende periode een aantal leuke 

activiteiten bedacht, waarbij we op 

verschillende momenten aandacht geven 

aan ons lustrum.  

 

http://www.kidslodge.nl/familyrun


Een klein beetje kan ik al verklappen... We gaan een reis maken in de tijd. Hoe 

zag het lesgeven en het leven eruit 40 jaar geleden? En hoe zal het eruit gaan 

zien over 40 jaar?   

Op vrijdag 8 april hebben we de aftrap en gaan we die dag aan de slag met 

allerlei leuke activiteiten. De commissie van het lustrum zal tegen die tijd jullie 

er meer over vertellen.  

Maar één ding is zeker: het worden leuke, feestelijke en gezellige momenten!      

 

Palmpasen en Pasen 

Op zondag 10 april is het Palmpasen en op zondag 17 en maandag 18 april 

Pasen. 

Op donderdagmiddag 7 april versieren 

we op school de thuis gemaakte 

Palmpaasstok. Dat houdt in dat de 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 een 

Palmpaasstok gaan versieren en 

geholpen worden door de kinderen uit 

de groepen 5 t/m 8. Om de stok te 

kunnen versieren moeten alle kinderen 

van de groepen 1 t/m 4 woensdag 6 april een stok meenemen voorzien van hun 

naam. 

 
De lengte van de verticale lat is ongeveer 55 cm en van de horizontale lat 45 

cm. Bovenop de stok moet een spijker bevestigd worden die er zo'n 3 cm 

uitsteekt, want daarop wordt het haantje later (op school) vastgezet. 

Op donderdagmiddag 7 april nemen de kinderen spulletjes mee om hun 

Palmpaas stok te versieren. Op internet zijn genoeg voorbeelden te vinden van 

wat u mee kunt geven om aan de Palmpaasstok te hangen. Bijv. doppinda's, 

rozijntjes (al in een zakje), mandarijntjes (ook verpakt in een zakje). Het is fijn 

wanneer de doppinda's thuis al geregen zijn. Ook kunt u denken aan Nibb-it 

ringetjes, kleine (drop)sleutels of ander snoepgoed waar een gat in zit. Het 

broodhaantje krijgen de kinderen op school. Maak het uw kind zo gemakkelijk 

mogelijk, het zou jammer zijn als hij/zij al snel de helft verliest. 

 



Donderdag om 15.00 uur nemen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hun 

versierde Palmpaasstok mee naar huis. Het wordt erg gewaardeerd als uw kind, 

als lief gebaar, de stok geeft aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan een 

buurvrouw of buurman die alleen is, maar ze mogen de stok natuurlijk ook aan 

opa of oma geven. 

De betekenis van de Palmpaasstok: 

Het kruis verwijst naar het kruis waaraan Jezus stierf. Bovenop de stok wordt 

een haantje van brood geprikt (de school zorgt voor het haantje). De verdere 

versiering van de stok is niet overal gelijk.  

De symbolen en de kleuren worden nogal eens verschillend uitgelegd. Groene 

takjes verwijzen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen stonden 

toen blij te zwaaien met palmtakken.  

De takjes staan ook voor een nieuw begin. Vruchten als mandarijntjes kunnen er 

ook aan gehangen worden als u er thuis een draad aan gemaakt heeft. Ze staan 

voor de zure spons die Jezus aangeboden kreeg toen hij aan het kruis hing om 

van te drinken. Het haantje verwijst naar het kraaien van de haan toen apostel 

Petrus tegen de soldaten zei dat hij Jezus niet kende. 

Paasfeest 

Op donderdag 14 april vieren we op school het Paasfeest. Wij starten deze dag 

met een Paasontbijt; dus thuis niet eten! Het is de bedoeling dat de kinderen 

voor elkaar een ontbijtje maken. Voor welke klasgenoot uw kind een ontbijtje 

maakt, wordt bepaald door te loten. 

Alle kinderen krijgen donderdag 7 april een ontbijtlootje mee. Wilt u samen met 

uw kind(eren) in het weekend het lootje invullen? Graag dit lootje maandag 11 

april aan uw kind mee naar school geven. We gaan die dag lootjes trekken. Uw 

kind komt die dag thuis met een getrokken lootje van een klasgenootje. Het is 

de bedoeling dat het ontbijtje voor het klasgenootje donderdag 14 april mee 

naar school genomen wordt. Zo verrast uw kind een ander en hij/zij wordt zelf 

ook verrast. Om teleurstellingen te voorkomen zou het fijn zijn als u het ontbijt 

feestelijk in een versierde schoenendoos doet. We willen benadrukken er geen 

snoep/paaseitje in te stoppen. De kinderen krijgen die dag iets lekkers van 

school. Het ontbijt bestaat alleen uit de aangegeven wensen van het lootje. U 

hoeft geen bestek mee te geven. Dat wordt geregeld. 

Op deze dag hoeft u uw kind geen 10-uurtje mee te geven. De kinderen krijgen 

drinken en wat lekkers. 

Op deze feestdag gelden de normale schooltijden. 

De Paascommissie 

 

 

 



Uitvoering Johannes Passion 

Op 8, 10 en 15 april gaat Houtens Kamerkoor Rondo de Johannes-Passion 

uitvoeren in Houten, Vleuten en Nieuwegein. Het is de enige Johannes-Passion in 

de regio Utrecht die wordt uitgevoerd door een amateurkoor. 

Rondo wordt begeleid door Houtens Ensemble Sinfonia dat de oorspronkelijke 

barokuitvoering speelt, met aangepaste snaren en stokken en deels met oude 

instrumenten. Voor de aria’s, de Christuspartij en de Evangelistpartij heeft 

Rondo professionele, jonge solisten met prachtige stemmen kunnen 

contracteren. 

Kaarten zijn reeds verkrijgbaar in de voorverkoop voor de speciale prijs van      

€ 20,00. Ga daarvoor naar onze website 

https://www.kamerkoorrondo.nl/concerten/ 

 

Tot slot 

Wat vliegt de tijd! Inmiddels is het alweer lente. We raken er steeds meer aan 

gewend dat het 'gewone normaal’ weer een beetje terug is, al voelt het soms 

nog wat onwennig. Wat was het een feest dat de Goede Doelen Markt als 

activiteit weer kon. Het weer hielp daar gelukkig bij mee! De komende periode 

staan er ook weer veel leuke momenten op het programma. Denk daarbij aan 

Koningsspelen, Pasen en het Lustrum. Heel fijn dat we weer alles mogen! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Tamara Schlick  

     

https://kamerkoorrondo.us17.list-manage.com/track/click?u=6467d469aeba61d787752334c&id=eec2737ed5&e=5dd0bf388d

