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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Na vandaag gaan we genieten van twee 
weken meivakantie. 11 weken lang 
hebben we er met elkaar alles aan 
gedaan om zoveel mogelijk kinderen 
fysiek onderwijs te kunnen bieden. Dat 
is bijzonder goed gelukt. Er is geen klas 
geweest die in quarantaine moest. Dit is 
voor de continuïteit van het onderwijs 
natuurlijk fantastisch geweest. Laten we 
hopen dat we de laatste periode tot aan 
de zomervakantie dezelfde scherpte 
kunnen bewaren; onze kinderen 
thuishouden bij milde klachten om zo 
met elkaar te kunnen genieten van alles 
wat er dit schooljaar nog aan gaat 
komen.  
 
Ouderenquête 
Een aantal weken geleden hebben wij u 
de 2e  Corona ouderenquête gestuurd. 
Met meer dan 300 respondenten 
kregen we meer dan voldoende input.  
Over het algemeen was u als 
ouder/verzorger meer dan tevreden 
over het thuisonderwijs en de 
communicatie daaromtrent. De tweede 
periode thuisonderwijs was bij veel 
gezinnen beter te doen vanwege de 
online lessen en de directe 
terugkoppeling. Voor de jongste 
kleuters waren de online lessen qua 

spanningsboog en concentratie best 
pittig.  
We nemen al jullie input mee mochten 
we ooit nog een keer in deze situatie 
belanden. Ik wil u danken voor het 
invullen van de enquête en de gegeven 
input! 
 
IKC schoolplan ‘21-‘24 
Na een pittig, maar ontzettend 
waardevol, traject is ons IKC-schoolplan 
voor de komende jaren ’21-‘24 klaar.  
Het was een traject waarin al onze 
collega’s en stakeholders hebben 
meegedacht en input hebben geleverd.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze 
langetermijnvisie dan kunt op de foto 
klikken. 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken 
voor zijn/haar input. 

 
 

https://b0f5054e-2797-4505-a653-65977fcb5e35.filesusr.com/ugd/43a35c_7e39b516563d44dc9bbd9bcf45deab9b.pdf
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Informatiefolder voor nieuwe 1-2 
ouders 
De begeleiders van de groepen 1-2 
hebben hard gewerkt aan een nieuwe 
folder met daarin alle informatie over 
het reilen en zeilen in de groepen 1-2. 

U vindt deze folder door op de 
afbeelding te klikken. 

Formatie ‘21-’22 

Ondertussen zijn we alweer druk met 
de formatie voor komend schooljaar. 
Vanwege de groei van het leerlingaantal 
en een aantal collega’s die minder gaan 
werken hebben we nieuwe begeleiders 
nodig.  
De afgelopen weken hebben we onze 
vacature via diverse kanalen gedeeld en 
er is vaak op gereageerd. Na de 
meivakantie vinden gesprekken plaats 
met diverse kandidaten. Wat ik alvast 

kan mededelen is dat we hebben 
gekozen om volgend jaar van 17 naar 
naar 19 groepen te gaan. We hebben 
hiervoor gekozen zodat we in de 
midden- en bovenbouw relatief kleine 
groepen kunnen formeren van 
ongeveer 25 leerlingen per klas. Zo 
hebben we volgend jaar: 
 

5 groepen 1-2 
3 groepen 3 
2 groepen 4 

3 groepen 5 
2 groepen 6 
2 groepen 7 
2 groepen 8 

 
IKC-ontwikkelingen 
De laatste maanden zijn we druk bezig 
geweest met het door ontwikkelen van 
ons IKC. Er is een werkgroep opgericht 
met collega’s vanuit de opvang als het 
onderwijs. Vanuit kind-, ouder- en 
collega perspectief kijken we hoe we de 
twee organisaties nog meer, beter en 
efficiënter samen kunnen laten komen.  
 
Het plein na 14.00 uur 
We merken dat na 14.00 uur veel 
kinderen nog even blijven spelen op het 
plein en hun ouders blijven kletsen of 
wachten. Met name bij de waterbaan 
en in de zandbak is het een iets te 
gezellige boel. Het is de bedoeling dat 
iedereen na schooltijd naar huis gaat en 
dat de waterbaan alleen gebruikt wordt 

https://b0f5054e-2797-4505-a653-65977fcb5e35.filesusr.com/ugd/43a35c_b4d5e55ca6384334bb8c4af98fd28c6b.pdf
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tijdens de buitenspeelmomenten onder 
schooltijd. Dit omdat het schoolplein na 
schooltijd bedoeld is voor de BSO. 
 
Ziekmeldingen en aanvraag verlof. 
Wij merken dat ziekmeldingen op 
verschillende manieren bij ons binnen 
komen en daardoor kost het vaak 
onnodig veel tijd om te achterhalen 
waarom kinderen niet op school zijn. 
Wij vragen u om dit altijd op 
onderstaande wijze door te geven: 

Ziekmelding:  
Bij voorkeur per mail voor 8:30 uur aan: 
ikc-holthuus@stichtingatos.nl 
Eventueel telefonisch tussen 8:00 uur 
en 8:30 uur.  

Verlofaanvraag: 
Hiervoor is een standaardformulier (dit 
vindt u op onze website onder het kopje 
informatie - downloads). Indien 
mogelijk minimaal 14 dagen voor de 
gevraagde periode inleveren bij de 
administratie of mailen naar 

ikc-holthuus@stichtingatos.nl 

Arts/tandarts bezoek: 
Bij voorkeur per mail aan  
ikc-holthuus@stichtingatos.nl 
Alle meldingen die via bovengenoemd 
e-mailadres binnenkomen worden 
direct in de administratie verwerkt en 

zijn ook meteen zichtbaar voor de 
begeleider van uw kind. 

 
Ik wens u een hele fijne vakantie en we 
zien elkaar maandag 17 mei. 

 

Mike van de Koppel 
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Studiedagen 2020-2021 

Studiedag 9 Ma 28 juni 

Schooljaar 2020-2021 

Meivakantie 

2e Pinksterdag 

Zomervakantie* 

3 mei t/m 14 mei 

24 mei 

19 juli t/m 27 aug 

*Afwijkend vanwege Nijmeegse 4daagse 

 
 

Vakanties 2021-2022 
Herfstvakantie  25 okt t/m 29 okt 
Kerstvakantie  27 dec t/m 7 jan 
Carnaval  28 feb t/m 4 mrt 
2e paasdag  18 april 
Meivakantie  25 april t/m 6 mei 
Hemelvaart  26 en 27 mei 
2e pinksterdag  6 juni 
Zomervakantie*  18 juli t/m 26 aug  
 
Studiedagen 2021-2022 
Volgens z.s.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender toevoegen aan eigen agenda 
1. klik op + GoogleAgenda rechts onderaan 

de kalender; 
2. log in met je Google account. Nog geen 

Google account? Maak hem hier gratis 
aan; 

3. voeg de agenda van  toe; 
4. om meldingen te ontvangen (als er een 

item wordt toegevoegd of als er een 
wijziging plaatsvindt) dien je dit zelf aan 
te vinken. Ga hiervoor 
naar agenda>instellingen (onder het 
tandwiel)>agenda's. Je ziet daar 'agenda 
ikcholthuus@gmail.com' met daarachter 
de optie 'meldingen bewerken'; 

5. om de kalender aan je eigen agenda te 
koppelen ga hiervoor naar de instellingen 
op je smartphone. 

 

https://accounts.google.com/signup?hl=nl

