
 
 

INFO 10 

                                                                                                  25 mei 2022 

BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 26 en 

vrijdag 27 mei 

Hemelvaart Alle leerlingen vrij 

Woensdag 1 t/m 

vrijdag 3 juni 

Kamp Groep 8 

Maandag 6 juni Pinksteren Alle leerlingen vrij 

Woensdag 15 juni Studiedag Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 24 juni  Rapport mee Alle leerlingen 

Maandag 27 juni  Facultatieve 

rapportgesprekken 

Alle groepen 

Donderdag 30 juni wisselmiddag Groepen 2 t/m 7 

Vrijdag 1 juli  Schoolhuysfeest Alle leerlingen, team en 

ouders 

Maandag 4 juli Wenmiddag groep 1 en 2 Groep 1 en 2 leerlingen 

Dinsdag 5 juli Musical groep 8 Leerlingen Schoolhuys, 

ouders groep 8 

Woensdag 6 juli  Uitzwaaien groep 8 om 

11.00 u 

Alle leerlingen, team en 

ouders groep 8  

 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Lustrum 

- Avond4daagse 

- Collectief studiemoment dinsdag 10 mei 

- Hemelvaart 

- Pinksteren 

- Studiedag woensdag 15 juni 

- Groener schoolplein met ruimte voor bewegend leren  

- Tot slot 

 



Lustrum                                                         

Zoals jullie weten bestaat 't Schoolhuys dit jaar 40 jaar! Op vrijdag 8 april 

hebben we onze eerste feestdag gehad en maandag 16 mei de tweede.  

Er is met input van de kinderen een lied geschreven, speciaal voor 't Schoolhuys. 

Dit lied hebben alle leerlingen geoefend, zodat we dat met z'n allen kunnen 

zingen op 't Schoolhuysfeest van vrijdag 1 juli.  

Ook hebben alle groepen een kunstenaar in de klas op bezoek gehad. Onder 

haar begeleiding hebben de kinderen een kunstwerk gemaakt. Alle gemaakte 

stukken vormen samen één kunstwerk wat een prominente plek krijgt in de hal.  

De leerlingenraad heeft een spelletjesuurtje tussen de verschillende groepen 

georganiseerd. Oude spelletjes die ook al meer dan 40 jaar bestaan, maar ook 

nieuwe spelletjes werden er gespeeld. Het was een heel gezellig uurtje met 

elkaar!     

 

Avond4daagse                                 

Van dinsdag 17 mei t/m vrijdag 20 mei hebben de kinderen die zich hadden 

opgegeven, meegedaan aan de Avond4daagse. Er kon gekozen worden voor 5 

km of 10 km wandelen per dag. De oudervereniging heeft dit evenement voor de 

kinderen van 't Schoolhuys volledig georganiseerd, waarvoor dank! Ondanks wat 

regenbuien was het een geslaagd evenement. Fijn dat na twee jaar dit weer als 

voorheen gehouden kon worden! 

 

 

 



Collectief studiemoment van 10 mei 

Op dinsdag 10 mei hebben we van 16.00 u tot 18.00 u een collectief 

studiemoment gehad op 't Schoolhuys. De onderbouw collega's hebben een 

rapport ontwikkeld wat past bij de fases van het leerlingvolgsysteem Dorr. Dit 

leerlingvolgsysteem wordt gebruikt in de groepen 1/ 2 om de kinderen te volgen 

in hun ontwikkeling.  

 

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zijn aan de slag gegaan met de thema's 

van MI (meervoudig intelligentie). Per groep en per bouw is er afgesproken 

welke thema's er in het jaar behandeld gaan worden. Dat zijn natuur, 

geschiedenis en aardrijkskunde gerelateerde thema's verspreid over het 

schooljaar, passend bij de leeftijd van de kinderen. Sommige groepen zoeken 

met elkaar de samenwerking en andere groepen werken zelfstandig. Er ligt nu 

een mooi plan voor aankomend schooljaar.     

Hemelvaart                                     

   

                                                        

Morgen is het Hemelvaart. Afgelopen dagen hebben de kinderen gehoord en 

wellicht gezien wat Hemelvaart inhoudt.   

 



 

Hieronder in het kort de uitleg: 

Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Jezus ging naar de hemel (zoals de naam 

Hemelvaart al zegt), maar hij liet zijn leerlingen wel weten dat hij hen niet in de 

steek zou laten. Na de hemelopneming van Jezus laten Engelen weten dat Jezus 

terug zal keren naar de aarde op dezelfde manier als hij nu naar de hemel is 

gegaan. Dus Hemelvaart is ook een dag van hoop.   

 

Pinksteren                             

Zondag 5 en maandag 6 juni vieren we Pinksteren. Op school vertellen we 

komende week over wat Pinksteren eigenlijk inhoudt.  

Pinksteren volgt op Pasen en Hemelvaart. Bij Hemelvaart beloofde Jezus hulp te 

sturen.   

Toen Jezus naar de hemel was gegaan, zaten zijn leerlingen moedeloos en bang 

bij elkaar. Ze wisten niet hoe zij de boodschap van Jezus aan iedereen konden 

vertellen zonder Jezus en ze waren bang voor hetzelfde lot als Jezus.  

Toen voelden ze ineens een wind over zich heen gaan. Ze werden een beetje 

wakker geschud en meteen daarna voelden zij zich warm worden, alsof er een 

vuurtje in hen ging branden. Ze sprongen op en renden naar buiten om de 

boodschap te verkondigen aan iedereen die het wilde horen. Ook mensen met 

een andere taal konden de leerlingen verstaan. Pinksteren is een feest van 

hoop!  

Wij wensen jullie allemaal fijne Pinsterdagen! 

 

 

 

 



Studiedag woensdag 15 juni 

 

Woensdag 15 juni hebben we de laatste studiedag voor het team op 't 

Schoolhuys. In de ochtend gaan we aan de slag met het maken van de analyse 

naar aanleiding van de eind Cito toetsen die gemaakt zijn door de kinderen uit 

de groepen 3 t/m 7. Wij analyseren op school, bouw, groep en leerling niveau. 

Zo weten we na de analyse wat er goed gaat en waar we meer op in moeten 

zetten en bespreken we waarom dat zo is. Welke interventies zijn er nodig? 

Waar zijn we trots op en wat behoeft nog extra aandacht? 

De onderbouw leerkrachten gaan het kleuterbeleid verder uitwerken, wat past 

bij het leerlingvolgsysteem Dorr en de rapporten die er gemaakt zijn.    

Naast de analyse en het kleuterbeleid hebben we de tijd om met elkaar het toets 

beleid van Cito, de jaarplanning en de doelen voor komend schooljaar door te 

nemen. Het wordt een leerzame en praktische dag waar we veel werk verzetten! 

De kinderen van 't Schoolhuys zijn deze dag vrij! 

 

Groener schoolplein met ruimte voor bewegend leren 

 

 

Woensdag 18 mei hebben we met een ouder, leerkracht, verkoopadviseur van 

Boerplay en ikzelf om de tafel gezeten om ons te laten informeren over de 

mogelijkheden van een groener schoolplein, waarbij we bewegend leren 

integreren.  

De leerlingenraad heeft de afgelopen periode al de wensen van de kinderen 

opgehaald als het gaat over het groener inrichten van het schoolplein.  



Zo willen de kinderen meer verstopplekken, minder stenen en het liefst een 

heuvel met een tunnel met daarbij meer groen.  

Het team sluit zich aan bij de wensen van de kinderen en wil daarnaast dat er 

mogelijkheden worden gecreëerd om bewegend leren toe te passen op het 

schoolplein.  

Boerplay biedt deze combinatie en wil graag met ons meedenken om het plein te 

gaan herinrichten. Ze gaan een aantal schetsen maken naar aanleiding van onze 

input. Daarna gaan we weer om de tafel om te kijken of dit aan onze wensen 

voldoet.  

We houden jullie op de hoogte zodra er weer ontwikkelingen zijn!      

 

Tot slot... 

Het einde van dit schooljaar nadert alweer. Een periode waar er nog veel 

gebeurt. Er wordt de komende weken nog hard gewerkt en de kinderen krijgen 

een rapport en de kinderen hebben nog een leuke bosdag of uitje met hun eigen 

groep. En uiteraard sluiten we met elkaar het schooljaar af met 't Schoolhuys-

feest op vrijdag 1 juli. Informatie hierover volgt nog.  

Voor nu wens ik jullie allemaal een heel fijn Hemelvaart weekend toe!    

 

Groet,  

Tamara Schlick 

 

 

 

De laatste INFO van dit schooljaar verschijnt op woensdag 6 juli 


