
 
 

INFO 9 

                                                                                                20 april 2022 

BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 22 april Koningsspelen Alle groepen 

Gr 5- 8 continurooster 

14.00 u uit 

Zaterdag 23 april t/m 

zondag 8 mei 

Meivakantie Alle kinderen vrij 

Maandag 9 en dinsdag 

10 mei 

Inleveren kledingzakken 

Bag2school 
Alle groepen 

Woensdag 11 mei Luizencontrole Alle groepen 

Dinsdag 17 mei t/m 

vrijdag 20 mei 

Avond4daagse Groepen 3 t/m 8 

 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

 

- Lustrum 
- Koningsspelen  

- Hoe staat het met NPO? 
- Collectief studiemoment op dinsdag 10 mei van 16.00 u tot 18.00 u 

- Bag2School - kledinginzameling 
- Schoonmaakpersoneel gezocht voor Fectio Facilitair 

- Diergeneeskunde Outdoor Event – 21 mei 2022   
- FC Utrecht Voetbalkamp bij SV Houten 

- Pedagogisch medewerker of BBL Stagiaire gezocht voor BSO Schoolhuys 
- Avond4daagse 

- Tot slot 

 

 



Lustrum                                                    

Vrijdag 8 april is de aftrap geweest van ons Lustrum. De school bestaat 40 jaar 

en dat is wel een feestje waard. We hebben in elke groep met verschillende 

activiteiten aandacht besteed aan het lustrum. 

In de ochtend begonnen we met een openingspraatje van juf Tamara, waarbij 

iedereen aanwezig was. Daarna kregen de kinderen van hun eigen juf of 

meester een geschiedenisles over hoe het leven en vooral hoe het onderwijs er 

40 jaar geleden uitzag. In de hal was een tentoonstelling te zien met allerlei 

rekwisieten uit de jaren 80. De computer, de telefoon en bijvoorbeeld een 

walkman met cassettebandjes waren toen spullen die we gebruikten.  

De leerlingen hebben met hun eigen klas een woordweb gemaakt over 40 jaar 

geleden en over 40 jaar in de toekomst. Hoe zou het onderwijs en het leven er 

dan uitzien? Met de woorden van het woordweb wordt er een prachtig lied 

geschreven. Dit lied kunnen we dan met elkaar zingen tijdens 't Schoolhuysfeest 

aan het einde van het jaar. 

Alle groepen hebben tot slot ook een superleuk jaren 80 discofeest gehad, 

compleet met schminken, iets lekkers te eten en drinken verzorgd door de 

oudervereniging. De kinderen en juffen en meester hebben staan swingen op 

jaren 80 muziek!                     

Het was een erg leuke en feestelijke dag! 

 

 

 

 

 

 



Koningsspelen                                               

Op vrijdag 22 april houden we de koningsspelen op 't Schoolhuys. We zullen de 

dag gezamenlijk starten met zingen en dansen op het lied dat dit jaar bij de 

koningsspelen hoort: 'Fit top 10'. En we hijsen met elkaar de vlag! Vervolgens 

gaan alle klassen spellen spelen rondom de school. Spellen zoals korfbal, 

voetbal, levend memorie en het hoepelspel. De kinderen worden in teams 

verdeeld. Lekker bewegen en vooral plezier maken met elkaar! 

Het zou prettig zijn als de kinderen deze dag sportieve kleding en schoenen aan 

hebben. Het 10 uurtje wordt deze dag verzorgd door de OV.  

Voor de bovenbouw geldt deze dag een continurooster. De kinderen moeten wel 

eigen lunch meenemen. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 zijn dus om 14.00 

uur uit en kunnen dan gaan genieten van de vakantie.' Denken jullie zelf aan het 

doorgeven bij de NSO dat de kinderen een uur eerder uit zijn?' 

      

Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Hoe begon het ook alweer?  

Door de ervaringen opgedaan in coronatijd, is onze ambitie om ruimte te geven 

aan talent, groei en lef verder gevoed. We hebben gezien dat sommige 

leerlingen onderwijsvertraging opliepen in coronatijd en dat een groot aantal 

leerlingen juist in één of meerdere vakken een onderwijsvoorsprong hadden. 

Ook gaven leerlingen aan dat ze beter leerden als ze op een andere wijze 

werden aangesproken, andere instructie kregen, het onderwijs anders werd 

georganiseerd. Dit is de reden dat we onze ambitie hebben aangescherpt. We 

willen het leerpotentieel van al onze leerlingen versterken. 

Om dit te realiseren heeft Fectio twee ontwikkelthema's gekozen: 

- Formatief evalueren. Als leerkracht en als leerling nog beter inzicht 

krijgen in het leerproces van de leerling; waar staat de leerling, waar 

werkt het naar toe, wat is er nodig om dat te bereiken. 

- Pedagogische en didactische wendbaarheid. Hoe nog beter aan te 

sluiten bij de verschillende leerbehoeften van leerlingen. Hoe dagen we 

hen het beste uit. 

Samen leren is daarbij de veranderstrategie. 

De NPO gelden die we van de overheid krijgen voor het herstellen en 

ontwikkelen van het onderwijs, besteden we deels direct op schoolniveau (40% 

voor 2021-2022)) en deels (60% voor 2021-2022) Fectiobreed. 



In eerste instantie werd door het ministerie gesteld dat de NPO gelden in de 

schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 moesten worden besteed. Inmiddels is dit 

termijn door feedback vanuit het onderwijsveld met (minstens) twee jaar 

verruimd.  

Komen we wel aan de ontwikkelthema's toe? 

Natuurlijk wordt de uitvoering belemmerd door de afwezigheid van leerkrachten 

en leerlingen door corona, het personeelstekort en het onderwijs op afstand. 

Toch zijn er op scholen al verschillende ontwikkelingen in gang gezet en ook 

Fectiobreed is de eerste samenwerking gestart. 

Ontwikkelingen op schoolniveau 

- Rondom formatief leren zijn scholen gestart met; explicieter werken met 

leerlijnen en doelen; vormgeven van een portfolio; doelmatige analyse 

van opbrengsten met behulp van een dashboard zoals Leeruniek en Focus 

PO. 't Schoolhuys werkt daarbij explicieter met leerlijnen en doelen en 

gebruikt het dashboard Leeruniek voor het maken van de analyse van de 

opbrengsten.  

- Rondom didactische en pedagogische wendbaarheid zijn scholen gestart 

met; expliciete directe instructie; geven van feedback; coöperatieve 

werkvormen en bewegend leren; extra aandacht voor begrijpend lezen en 

rekenen; leerling gesprekken; en projectonderwijs. 't Schoolhuys werkt 

met het expliciete directe instructie model, gebruikt coöperatieve 

werkvormen en bewegend leren, voert kindgesprekken en geeft extra 

aandacht aan begrijpend lezen en rekenen.  

Ontwikkelingen op Fectioniveau 

Programmaleider 

Op Fectioniveau is Judith van Eck als programmaleider aangesteld. Aan haar is 

het om de ontwikkeling en de samenwerking tussen scholen te faciliteren, 

coördineren en te stimuleren. 

Er zijn 8 thema's gekozen om als eerste op samen te werken 

Per thema is in ieder geval 40.000 euro beschikbaar. 

De thema's waar we samen in optrekken zijn: 

- Werken met leerlijnen en doelen, meer los van de methode komen. 

- Vormgeven van een portfolio. 

- Inzet van coöperatieve werkvormen. 

- Werken met het Expliciete Directe Instructiemodel. 

- Het voeren van kindgesprekken. 

- Versterken kunst en cultuuraanbod met een externe partij 

- Aanbod professionalisering pedagogische visie 

- Digitale leerlijn 

 

 



 

Per thema zijn een paar scholen samen de trekker. Zij benutten de ervaring van 

de scholen die hier al verder in zijn en delen op hun beurt weer hun middelen en 

ervaring met 'volgende’ scholen. 

We hopen op deze manier de NPO gelden goed en vooral duurzaam te besteden.   

Collectief studiemoment dinsdag 10 mei van 16.00 u tot 18.00 u 

Op dinsdag 10 mei hebben we met het team een collectief studiemoment na 

schooltijd. De leerkrachten van de onderbouw gaan dit moment aan de slag met 

het rapport. Dit rapport is gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem Dorr wat de 

onderbouw gebruikt om de kinderen goed te kunnen volgen. De leerkrachten 

van de groepen 3 t/m 8 gaan per jaargroep met de thema’s van MI 

(meervoudige intelligentie) onder de loep nemen.   

 

Bag2School - kledinginzameling 

Heb je oude schone kleding (zowel baby, kinder- en volwassen), schoenen (per 

paar, aan elkaar geknoopt of met tape), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, 

knuffelbeesten, handtassen riemen en ceinturen, welke niet meer gebruikt 

worden?  

Elke kilo telt! Want voor elke kilo die wordt ingeleverd, 

ontvangen wij 30 cent; per zak al snel 3 euro. Ook dit 

jaar komt het ingezamelde geld geheel ten goede van de 

kinderen van ’t Schoolhuys. Zo kunnen we met z’n allen 

een steentje bijdragen aan het organiseren van leuke 

activiteiten voor de kinderen  

Maandag 9 en dinsdag 10 mei kunnen de gesloten 

zakken in de speelzaal ingeleverd worden.  

 

Schoonmaakpersoneel op school gezocht voor Fectio Facilitair 

Net als in het onderwijs kampen ze in de schoonmaakbranche ook met een 

personeelstekort. Lijkt het je leuk om op 't Schoolhuys of een andere school van 

Fectio schoonmaakwerkzaamheden te doen, solliciteer dan! 

Dat kan je doen door op de vacature te reageren of loop voor informatie gerust 

even mijn directiekantoor in. Wellicht heb je zelf geen interesse maar ken je wel 

iemand in de buurt die hier geschikt voor zou zijn.   

 

 

 

 



Hierbij de vacature: 

Functieomschrijving                                                               

Fectio Facilitair is op zoek naar enthousiaste 

schoonmaakmedewerk(st)ers voor diverse basisscholen in Houten. 

Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag na schooltijd. Het 

aantal uren en werktijden worden in overleg vastgesteld. 

Functie eisen: 

- Schoonmaakervaring is een pré 

- Woonachtig in de omgeving van Houten 

- Beheersing van de Nederlandse taal 

Aanbod: 

- Uurloon tot €13,72 afhankelijk van je ervaring 

- Reiskostenvergoeding woon- werkverkeer 

- Jaarlijkse eindejaarsuitkering conform CAO 

- Jaarlijkse extra bonus boven CAO 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

- Arbeidsvoorwaarden conform CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 

Soort dienstverband: Parttime 

Salaris: Tot €13,72 per uur 

 

Diergeneeskunde Outdoor Event – 21 mei 2022  

Op zaterdag 21 mei organiseren een zestal studenten diergeneeskunde, 

ondersteund door verschillende commissies, een evenement dat volledig in het 

teken staan van het dier en de diergeneeskunde. 

Heb je interesse in dieren en zou je het leuk vinden om wat 

meer te leren over dieren? Of heb je gewoon zin in een gezellig 

(en gratis) dagje uit? Kom dan naar het Diergeneeskunde 

Outdoor Event op zaterdag 21 mei 2022! Deze educatieve 

buitendag zal worden gehouden op het buitenterrein van de 

faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en geeft je een uniek 

inkijkje in het leven van een dierenarts. Met rondleidingen in de 

klinieken van paard en gezelschapsdieren en op 

onderwijsboerderij de Tolakker kan je een kijkje nemen achter 

de schermen van de studie Diergeneeskunde en met allerlei leerzame shows, 

workshops en lezingen kun je wat meer leren over jouw huisdier. 

 



Daarnaast is er op het evenement een foodplein met livemuziek, een countryfair, 

een aangespannen paarden wedstrijd en een kinderplein. Op het kinderplein zal 

je kunnen knuffelen op de knuffelboerderij, kan je leren over onder andere 

konijnen en lammetjes, kan je jouw knuffel beter maken met de hulp van een 

heuse knuffeldokter en zal je je kunnen vermaken met allerlei leuke 

dierenspelletjes. Ook start er een hondenwandeling van het Nederlands 

Kankerfonds voor Dieren op het DOE. Kortom: een leerzaam en gezellig dagje 

uit voor de hele familie, waar ontzettend veel te beleven valt!  

Voor meer informatie kun je terecht op onze socials:  

 - Website:     https://diergeneeskundeoutdoorevent.nl/   

 - Facebook:   Diergeneeskunde Outdoor Event  

 - Instagram:  diergeneeskundeoutdoor 

 

FC Utrecht Voetbalkamp in de Meivakantie bij SV Houten 

Wil jij beleven hoe het is om te trainen als een FC Utrecht Speler? Doe dan mee 

met het FC Utrecht Voetbalkamp in de Meivakantie op 2 en 3 mei bij SV Houten! 

Onder leiding van een FC Utrecht trainer gaan we er een echt voetbalfeest van 

maken! Kom jij ook? 

 

Bericht van Kind & Co: 

Pedagogisch medewerker of BBL Stagiaire gezocht voor BSO Schoolhuys 

In verband met de personeelstekorten in de branche van de kinderopvang, ben 

ik op zoek naar een pedagogisch medewerker voor BSO Schoolhuys of iemand 

die het leuk vindt om hiervoor een werk-leren traject te gaan doen.  

Mijn zoektocht zet ik ook uit binnen basisschool ’t Schoolhuys. 

Ik ben op zoek naar iemand die op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 

tussen 14.30-18.30 uur wil werken op BSO Schoolhuys.  

Samen met een collega, vang je de kinderen van de school ’t Schoolhuys en de 

school Het Mozaïek op.  

Ben je in het bezit van een MBO niveau 3 diploma Kinderopvang, dan kun je al 

aan de slag op de BSO Schoolhuys. 

Lijkt het jou wel heel leuk, maar ben je nog niet in het bezit van de juiste 

diploma’s, dan biedt Kind en Co de mogelijkheid om je hiervoor te scholen.  Je 

start dan als BBL-er in de InCompagny klas. Deze duurt 2 jaar. 

Hiervoor ga je 3 drie middagen betaalt werken op de BSO Schoolhuys en 1 dag 

(vrijdag) in de week naar school. Kind en Co betaalt je opleiding. De eerste drie 

maanden werk je nog boventallig, daarna werk je al zelfstandig op de groep. In 

de schoolvakanties werk je hele dagen op de groep.  

 

https://diergeneeskundeoutdoorevent.nl/


 

Wat vragen wij: 

• Je hebt minimaal een opleiding voortgezet om MBO niveau 3 te mogen 

starten. 

• Je bent minimaal maandag-, dinsdag- en dondermiddag beschikbaar voor 

werk en in de schoolvakanties zijn dit hele dagen. 07.30-16.30 uur of van 

09.30-18.30 uur 

• Voor school ben je nog 1 dag (vrijdag) beschikbaar. 

• Kind en Co betaalt je opleiding, daarnaast word je betaald voor je werk 

als pedagogisch medewerker in opleiding. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Mies Kroese 

Clustermanager Kind en Co 

Tel: 0613172316 

m.kroese@kindenco.nl 

 

 

Avond4daagse                                     

Van dinsdag 17 mei t/m vrijdag 20 mei zijn de Avond4daagse. Heel veel 

kinderen van 't Schoolhuys hebben zich hiervoor ingeschreven! De organisatie 

van dit sportieve evenement wordt volledig gedaan door de oudervereniging van 

de school.  

Hier volgen een aantal wandeltips: 

- Wandel zoveel mogelijk op het voetpad. 

- Denk aan een afvalzakje voor je afval. 

- Bel bij hoge nood bij iemand aan! 

- Laat de wandelroute schoon en opgeruimd achter als je ergens pauze 

houdt.  

In We wensen alle kinderen (en ouders) heel veel wandelplezier! 

 

 

mailto:m.kroese@kindenco.nl


 

 

 

 

Tot slot 

De afgelopen weken hebben de kinderen en leerkrachten hard gewerkt en 

daarnaast hebben we ook een aantal leuke activiteiten met elkaar gehad. De 

open lesmomenten van de Vreedzame School zijn door veel ouders druk 

bezocht. We hebben onze eerste lustrum dag op vrijdag 8 april gevierd en 

aankomende vrijdag vieren we koningsspelen met elkaar.  

 

   

 

Nu twee weken meivakantie! We wensen jullie allemaal twee heerlijke zonnige 

weken toe. Rust lekker uit en tot maandag 9 mei.  

 

Team 't Schoolhuys        


