
 

INFO 11 

                                                                                                     6 juli 2022 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 6 juli Uitzwaaien groep 8 om 

11.00 u 

Alle leerlingen, team en 

ouders groep 8 

 

Vrijdag 8 juli  Laatste schooldag  Alle leerlingen om 12.00 

u uit. 

Maandag 22 augustus Eerste schooldag nieuwe 

schooljaar om 8.30 u 

Alle leerlingen 

Dinsdag 23 augustus Informatiebrieven van 

groepen mee 

Alle groepen 

Vrijdag 26 augustus Koffiemoment op 

schoolplein van 8.30 tot 

9.00 u 

Alle ouders 

Ma 29 aug t/m vrij 9 

sep 

Startgesprekken Alle groepen 

(uitnodiging volgt per 

groep in Social Schools) 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Bereikbaarheid tijdens de vakantie 

- Formatie 

- Schoolhuysfeest/ Lustrum  

- Afscheid groep 8 

- Nieuws van de stichting Fectio 

- NPO gelden: aanschaf boeken  

- Koffiemoment voor ouders 

- Startgesprekken en formulier over beroep/ hobby van ouders  

- Nieuw kleuterbeleid: andere namen voor de onderbouwgroepen 

- Vakleerkracht gym 

- Vakantierooster en studiedagen 

- Greenside 

- Tot slot... 

Bereikbaarheid tijdens de vakantie 

Tijdens de vakantie is de school gesloten. In de eerste week en in de laatste 

week van de vakantie zal de mail nog gelezen worden. In de laatste week zijn 

wij weer op school om de klassen in te richten. Van zaterdag 16 juli t/m zondag 

14 augustus wordt de mail niet gelezen. Er is wel een noodnummer voor zeer 

dringende gevallen. Dat is: 06- 48 15 97 02 (Tamara Schlick)   



Formatie 

De formatie is al voor het grootste gedeelte bekendgemaakt aan jullie. Zo weten 

jullie reeds welke leerkracht(en) er volgend jaar voor de groepen staan. Het 

ondersteunend personeel is nu ook bekend.  

Zie onderstaand schema: 

Wie Welke functie Welke dagen 

Tamara Schlick Directeur Ma t/m vrij 

Carmen Klaver Intern begeleider  Di, woe en do 

Metha Grünfeld Administratief 
medewerker 

Maandagochtend en 
woensdagochtend 

Nicolette Schonewille Conciërge  Ma t/m vrij 

Ria Verleur Remedial teacher  Maandagochtend en 

donderdagochtend 

Lilian van Leeuwen Remedial teacher Donderdag 

Joska Kippers  Onderwijs assistente Dinsdag  

Leontien 

Niemantsverdriet 

Onderwijs assistente Tot de herfstvakantie op 

dinsdag en donderdag. 
Daarna ma t/m do  

Marcella Smit zal na de zomervakantie onze school verlaten en op De 

Zevensprong als onderwijsassistent aan de slag gaan. Via deze weg willen we 

haar bedanken voor haar inzet en wensen haar veel succes op haar nieuwe 

school!  

 

Schoolhuysfeest en Lustrum       

Op vrijdag 1 juli was het dan zover! Na twee jaar konden we met elkaar weer 't 

Schoolhuysfeest vieren! En het was dubbel feest, want dit jaar hadden we ook 

ons 40-jarig jubileum. De flashmob en de kinderdisco maakte het feest compleet 

in combinatie met lekkere frietjes een snacks. 

Fijn dat we met elkaar het schooljaar zo hebben kunnen afsluiten!  

 

   



Afscheid groep 8                                  

Voor groep 8 zit het schooljaar er alweer op. Vandaag hebben we de kinderen 

om 11.00 traditioneel met de hele school uitgezwaaid op het schoolplein! We 

zingen dan met elkaar het volgende lied: 

Uitzwaailied groep 8  

van het Tappersgilde 

naar het middelbaar 

met deze leuke school 

zijn jullie nu echt klaar 

 

van het Tappersgilde 

naar het middelbaar 

het waren leuke jaren 

die we samen waren 

 

hand in hand, zwaaien wij 

je Schoolhuystijd is nu toch echt voorbij. 

 

(op de bekende melodie van: alle kleuren van de regenboog.)  

 

Op dinsdag 5 juli hebben de kinderen een fantastische musical voor hun familie 

opgevoerd. De musical ging over “Het goud van eiland Albatros”. 

Het was een feelgood musical boordevol humor, grappige en stoere personages, 

spannende scènes en leuke liedjes. Er waren geen hoofdrollen, zodat alle 

kinderen konden stralen! En dat deden ze! Het was een mooie avond met een 

lach en een traan, want afscheid nemen van je basisschool na 8 jaar, dat is niet 

niks! 



 

We wensen de kinderen van groep 8 een hele goede start, straks op hun nieuwe 

school. En uiteraard eerst een heerlijke zomervakantie!  

 

Nieuws vanuit Stichting Fectio 

Beste ouders, 

Sinds enkele jaren delen we op drie momenten in het jaar ons nieuws met u. 

Dat doen we door het nieuws vanuit onze website via een link met u te delen: 

Nieuws - KSFectio 

In de laatste nieuwsberichten vindt u informatie over 

- de ontwikkelingen rondom de inzet van de NPO-gelden, 

- Onderwijs 10-14 Houten, na een eerste jaar volledige bezetting, 

- het jaarverslag dat inmiddels gepubliceerd is, 

- de start en eerste ervaringen van onze nieuwe bestuurder Inge Oelen, 

- het onderzoek door de inspectie op De Vonk die de waardering 'goed' 

kreeg 

- schoolzaken: 

o groep 8 van St Michiel sloot het project DocuMonument af 

o groep 5 van Delteyk hielp bij het kleurrijker maken van de 

Werkhovense tunnels. 

De inspectie heeft bij Fectio ook een bestuursonderzoek gedaan. Het onderzoek 

is positief verlopen. Het verslag is in aantocht. Zodra dit door ons ontvangen is 

zullen we een nieuwsbericht op onze site plaatsen met informatie over de 

opbrengst van dit onderzoek.   

Wij nodigen u uit een kijkje te nemen op onze website en wensen u veel 

leesplezier! 

En wilt u ons feedback geven, dan graag een mailtje naar info@ksfectio.nl. 

 

NPO gelden bovenschools en op schoolniveau 

Er zijn voor alle scholen van Fectio groei-mindset boeken voor leerlingen 

aangeschaft. 

Om leerpotentieel van kinderen volledig te kunnen benutten is het belangrijk dat 

ze vertrouwen hebben in hun mogelijkheden en gemotiveerd zijn zich te 

ontwikkelen. Er is allerlei jeugdliteratuur die deze groei-mindset stimuleert. 

 

https://www.ksfectio.nl/nieuws/
mailto:info@ksfectio.nl


Iedere school heeft hier ook al boeken over. Voor alle scholen zijn aanvullend 18 

boeken van Bazalt aangeschaft vanuit het bovenschoolse NPO budget. De 

verhalen in deze boeken gaan over thema’s die ontzettend herkenbaar zijn voor 

kinderen, zoals omgaan met fouten, onzekerheid en juist ook plezier in leren en 

ontdekken.  

Ook zijn er boeken waarin ze op een leuke manier kunnen leren over de werking van 

je brein of hoe je op een slimme manier kunt leren. 

De boeken zijn om voor te lezen of hen zelf te laten lezen. Sommigen zijn goed 

om structureel in te zetten in het lesaanbod, anderen zijn geschikt om erbij te 

pakken wanneer het aansluit bij de actualiteit of een individuele leerling. 

Bij veel boeken krijgen de leerkrachten suggesties om met 

kinderen in gesprek te raken.  

NPO op schoolniveau 

Vanuit de NPO gelden die we op schoolniveau hebben gekregen 

hebben we twee nieuwe laptopkarren met Chromebooks 

besteld. Hierdoor kunnen we de kinderen op school van een 

goedwerkende laptop voorzien die we bij verschillende lessen 

gebruiken.  

Ook willen we het programma Letterster voor volgend schooljaar aanschaffen. 

Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing voor op school om lees- en 

spellingproblemen aan te pakken. Het oefentraject sluit naadloos aan bij de 

onderwijsbehoefte van de leerling. Zo kunnen we eenvoudig en doelgericht, 

passende ondersteuning op het gebied van lezen en spellen. Je kunt met 

Letterster ook alleen lezen of alleen spellen oefenen. Kortom een fijn, leerzaam 

programma wat goed aansluit op Bouw! 

Tot slot zijn we druk bezig om een vakdocent te vinden voor muziek of techniek 

die elke week alle groepen een uur les kan geven. Dit is leuk en goed voor de 

kinderen en geeft de leerkracht tijd om met andere taken aan de slag te gaan. 

Zodra hierover meer bekend is, horen jullie dat.   

   

Koffiemoment voor ouders: vrijdag 26 augustus 8.30 u 

Vanwege het grote succes vorig jaar, gaan we het koffiemoment wederom 

organiseren! Zet het alvast in je agenda; vrijdag 26 augustus vanaf 8.30 u 

koffiemoment voor alle ouders. Even bijpraten hoe de vakantie was en 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Mis het niet! En hopelijk doet het zonnetje 

ook dit jaar weer mee! 

 



Startgesprekken leerkracht-kind en ouder en formulier voor ouders 

                                       

In de week van maandag 29 augustus t/m vrijdag 9 september vinden de 

startgesprekken plaats. De leerkrachten van alle groepen zullen via Social 

schools aangeven op welke dagen en tijden zij deze gesprekken voeren. Je kunt 

via Social Schools je inschrijven voor een gesprek.  

Het doel van het startgesprek is dat de ouders en leerkracht(en) elkaar beter 

leren kennen. Dit is enerzijds belangrijk voor het contact tussen ouders en 

leerkracht(en) in het verdere schooljaar en anderzijds belangrijk voor jullie kind 

om te zien dat zijn/haar ouders en leerkracht(en) op een prettige manier met 

elkaar omgaan. Er zal dus geen uitwisseling van schoolse zaken m.b.t. jullie kind 

zijn, hiervoor zijn de voortgangs- en rapportgesprekken. 

Aan het einde van het gesprek zal de leerkracht(en) met jullie gezamenlijk 

afspreken wanneer de volgende afspraak plaats zal vinden. Dit kan na het eerste 

rapport zijn of al eerder in het schooljaar. Daarin hebben jullie als ouders ook 

een belangrijke stem in. 

Daarnaast willen we aan jullie vragen of jullie een beroep hebben en/of hobby 

die wellicht van toegevoegde waarde kan zijn voor school. Zo weten wij wie we 

eventueel zouden kunnen benaderen bij een bepaald thema of project. In de 

bijlage van deze INFO zit het formulier wat door jullie ingevuld kan worden. In 

de eerste week wordt dit formulier ook via jullie kind(eren) meegegeven.  

Nemen jullie het formulier s.v.p. dan ingevuld mee naar het 

startgesprek?  

 

Nieuw kleuterbeleid schooljaar 2022- 2023 

We werken sinds twee jaar met een nieuw leerlingvolgsysteem, genaamd Dorr. 

Dorr staat voor, dagelijks, observeren, registreren en rapporteren. Vanuit deze 

visie hebben we ervoor gekozen om ons kleuterbeleid daarop aan te passen.  

Na de zomervakantie zullen wij aan de ouders van de onderbouw laten zien hoe 

wij het kleuteronderwijs gaan vormgeven. Eén van de veranderingen is dat we 

kiezen om met ingang van schooljaar 2022-2023 de beide kleutergroepen een 

nieuwe naam te geven. De nieuwe groepen heten dan: Olifanten (voorheen 

1/2A) en Vissen (voorheen 1/2B). 



We zien de kleuterperiode namelijk meer als een periode van ongeveer twee jaar 

(voor de ene kleuter is dit is langer en voor de andere juist wat korter) waarbij 

hij/zij verschillende fases doorloopt en waarbij we ons onderwijsaanbod goed 

willen laten aansluiten bij hun ontwikkeling. We willen dit niet meer splitsten in 

twee jaargroepen maar het zien als één periode. 

Het zal even wennen zijn, maar we hopen dat iedereen net zo enthousiast zal 

zijn over deze nieuwe namen. De onderbouw leerkrachten zijn er erg blij mee! 

      

Vakleerkracht gym                           

Samen met het team hebben we besloten 

om met ingang van volgend schooljaar de 

kinderen gymles te laten krijgen van een 

vakdocent. We betalen dit van de 

werkdrukgelden. Elk jaar krijgt ons 

schoolteam een bedrag van het Rijk om in 

te zetten om de werkdruk te verlagen. 

Een vakdocent gym is heel fijn voor de 

kinderen. Ze krijgen dan kwalitatief goede 

gymlessen en daarnaast hoeft de 

leerkracht dit niet meer te verzorgen. Zij 

kunnen deze tijd aan iets anders besteden. We zijn op dit moment druk bezig 

om een geschikte gymdocent te vinden. We houden jullie op de hoogte als het 

gelukt is! 

 

Vakantierooster 2022-2023 en studiedagen 

De vakanties voor volgend schooljaar en ook de studiedagen zijn reeds eerder in 

Social Schools aan jullie gecommuniceerd. Hier dan nogmaals een reminder:  

  

Herfstvakantie van zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 

Kerstvakantie van zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 

Krokusvakantie van zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 

Goede vrijdag en Pasen van vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie van zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 

Hemelvaart van donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 

Pinksteren maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie van zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023 

  

 



 

Studiedagen 2022-2023, alle groepen zijn vrij: 

Woensdag 5 oktober 2022 

Maandag 14 november 2022 

Woensdag 8 februari 2023 

Woensdag 14 juni 2023 

 

Greenside 

Al een tijdlang is Green Side actief in Houten als duurzaam, sociaal en lokaal 

initiatief dat notitieboeken maakt. De notitieboeken die zij maken wordt gemaakt 

van oud enkelzijdig gebruikt papier van Houtense basisscholen. Zo staat er soms 

opeens een kleurplaat, rekensom of taaltoets in het boekje. De notitieboeken 

worden ingebonden op een sociale werkplaats in Houten en vervolgens ook weer 

verkocht in Houten. 

't Schoolhuys is hierbij aangesloten en zamelt papier in om dit duurzame 

concept te steunen. 

Nu is Green Side momenteel op zoek naar Green Side ambassadeurs die een 

werkplaats willen steunen en duurzame impact willen maken. Je krijgt hier een 

Limited edition Green Side box met exclusieve notitieboeken voor terug gemaakt 

van papier uit de omgeving!  

Bent u nieuwsgierig? Kijk dan even onze campagnevideo (1min) op de link 

hieronder.    

https://crowdaboutnow.nl/greenside  

Samen maken we de meeste impact! 

Oprichter Green Side 

Léon Polman  

www.green-side.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crowdaboutnow.nl/greenside
http://www.green-side.nl/


 

Tot slot                          

Het jaar zit er, op twee dagen na, weer op...! Het was een bewogen jaar waar 

we wederom met Corona te maken hadden. Gelukkig hebben we de laatste 

periode als vanouds de school kunnen draaien, met allerlei leuke activiteiten 

zoals kamp, musical, Schoolhuysfeest, lustrum en bosdag! 

Nu breekt de zomervakantie aan. Zes weken lang lekker vrij voor alle kinderen. 

We wensen jullie een hele fijne, ontspannen en zonnige vakantie toe! 

Rust goed uit en tot maandag 22 augustus om 8.30u! 

 

Hartelijke groet,  

namens het hele team van 't Schoolhuys, 

 

Tamara Schlick 

 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 24 augustus 2022    


