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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
De eerste twee weken zitten er alweer 
op. Waar we de hoop hadden op een 
terugkeer naar school vanaf 18 januari 
is de lockdown helaas verlengd. Zoals u 
gister heeft kunnen lezen zijn we klaar 
voor de volgende periode van online 
onderwijs. De afgelopen dagen hebben 
we er alles aan gedaan om het verder te 
optimaliseren én we gaan nog een 
stapje verder. Vanaf volgende week 
starten we, in samenwerking met Troef-
theater, met muzieklessen voor alle 
groepen en hebben we weer een online 
midweek. Zo proberen we de Holthuus 
specifieke zaken zoveel mogelijk op te 
pakken. De week erna zullen we gym en 
dans toevoegen aan het programma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noodopvang 
 
Zoals u heeft kunnen lezen wordt er 
veelvuldig gebruik gemaakt van onze 
noodopvang. Het is een landelijke 
tendens en ook in Lingewaard zien we 
een enorme groei in vergelijking met de 
eerste lockdown. We krijgen veel mails 
en elke aanvraag wordt door ons 
kritisch bekeken. Hierbij gaan we uit van 
de eerlijkheid en oprechtheid van 
eenieder. Wij zijn er niet om aan 
waarheidsvinding te doen, proberen 
zoveel mogelijk aanvragen in te plannen 
om u hiermee te ontlasten. 
Mocht u gebruik maken de noodopvang 
en met minder dagen uit de voeten 
kunnen dan vooraf aangevraagd, dan 
vragen wij u dringend dit via de mail aan 
ons kenbaar te maken. Met ieder plekje 
wat vrijkomt kunnen we een ander 
gezin tegemoet komen.  
 
Fijn weekend en we wensen u weer 
heel veel succes de komende week. 
 
Mike van de Koppel 
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Holthuus kerstkaart 
 
In de kerstvakantie heeft u deze 
Holthuus kerstkaart van ons ontvangen 
en de vraag was om er een leuke 
pakkende zin bij te bedenken. Deze 
zouden worden gedeeld in de 
nieuwsbrief van januari. Hieronder een 
aantal van de binnengekomen reacties;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Deze uitknipvisite maakt geen ruzie” 

            

“I-de-aal, want van deze uitknipvisite 

mag je gewoon nog een film kijken       .“ 

“Praten niet terug…” 

“Winnen niet met spelletjes” 

 “Blijven netjes aan tafel zitten” 

 
 

 

 

Medezeggenschapsraad 

 
Net als bij de vorige lockdown draait de 
MR weer overuren en hebben we onze 
contacten vanuit de MR met school 
verdubbeld. Zo houden we grip op de 
veranderingen die spelen, kunnen wij 
direct vanuit de ouders ervaringen 
delen over het nieuwe lesgeven en 
bespreken we mogelijke verbeteringen 
samen met school. Daarom is jullie 
inbreng en ervaring voor ons van 
belang, dus zie jij mogelijkheid tot 
verbetering? Deel je ervaring met ons 
via mr.holthuus@stichtingatos.nl zodat 
wij dit kunnen inbrengen in ons volgend 
overleg. 

Groeten van de MR 

 
  

mailto:mr.holthuus@stichtingatos.nl
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Schoolmaatschappelijk werk  
 
Afgelopen jaar is in veel opzichten een 
bijzonder jaar geweest. Het Corona 
virus heeft voor veel veranderingen 
gezorgd. Iedereen is er op een of 
andere manier door geraakt. Sommige 
ouders vertellen dat ze ineens meer 
familietijd met elkaar doorbrengen en 
bijvoorbeeld meer inzicht hebben 
gekregen in het schoolwerk of de 
ontwikkeling van hun zoon of dochter. 
In andere gezinnen is bijvoorbeeld 
onzekerheid ontstaan over de toekomst 
van het werk of de relatie. Dit kan voor 
veel spanning zorgen. 

Wilt u hierover met iemand spreken of 
uw zorgen delen dan kunt u contact 
opnemen met de 
schoolmaatschappelijk werker. Wij 
denken graag met u mee over hoe het 
weer beter gaat met u en uw gezin. 

Alice Nijeboer maatschappelijk werk 
Rijnstad 06-55192495 

 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen 2020-2021 

Studiedag 5 

Studiedag 6 

Studiedag 7 

Studiedag 8 

Studiedag 9 

vrij 12 februari 

ma 22 februari   

woe 24 mrt 

ma 28 juni 

di 29 juni 

Schooljaar 2020-2021 

Voorjaarsvakantie 

2e Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

2e Pinksterdag 

Zomervakantie 

15 feb t/m 19 feb 

5 april 

27 april 

3 mei t/m 14 mei 

24 mei 

19 juli t/m 27 aug* 

*Afwijkend vanwege Nijmeegse 4daagse 

 


