
Nieuwsbrief 5 - 18 november 2020 
pagina 1 / 6 

BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Afgelopen weekend was het eindelijk 
zover, de intocht van Sinterklaas. Vorige 
week vrijdag is de school versierd en is 
het project “Sint en duurzaamheid” 
gestart. We gaan er een sfeervol en 
leerzaam project van maken waarbij de 
kinderen kennis maken met allerlei 
zaken m.b.t. het thema duurzaamheid.  
 
Nieuwe tool 
Een veilige sfeer, met een goed 
pedagogisch klimaat, is voor ons als 
school van essentieel belang. Tijdens de 
studiedag van 11 november hebben wij 
onze zelfontwikkelde tool, om de 
sociale competenties bij kinderen 
planmatig en doelgericht aan te bieden, 
bij de collega’s geïntroduceerd. De 
nieuwe tool moet het proces in het 
sociaal vaardiger worden (wat we per 

domein doorlopen), voor collega’s en 
kinderen inzichtelijk maken. Zo weet je 
met elkaar waar wat we al kunnen én 
waar we naartoe werken.  
De 6 domeinen zijn: 
-Aardig doen 
-Opkomen voor jezelf 
-Ervaringen delen 
-Omgaan met ruzie 
-Een keuze kunnen maken 
-Jezelf presenteren 
De afgelopen weken hebben we het 
domein “aardig doen” behandeld. De 
komende weken werken we met de 
hele school heen aan het domein 
“omgaan met ruzie”.  
 
Subsidie inhaal- en 
ondersteuningsprogramma 
Vanuit de overheid is er voor o.a. 
scholen in het basisonderwijs een 
subsidie vrijgekomen. De subsidie is 
bedoeld voor leerlingen die door de 
maatregelen rondom de corona crisis 
extra ondersteuning nodig hebben. Wij 
hebben ons als stichting aangemeld 
voor deze subsidie en deze is 
toegekend. Op dit moment worden de 
plannen, om dit geld zo zinvol mogelijk 
in te zetten, gemaakt.  
Wat we al wel kunnen delen is dat 
Nicole Knoefmann per 16-11 gestart is 
bij ons op school. Zij gaat het team en 
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de leerlingen hierbij ondersteunen. 
Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij 
zichzelf aan u voor.  
We houden u per nieuwsbrief en via de 
mail op de hoogte van het vervolg. 
 
Voor meer info klik op de foto hieronder 

 
COVID-19 update 
Zoals eerder aan u gemaild zijn 
Frederiek en Els een aantal weken 
geleden positief getest op COVID-19. Zij 
hebben het ergste inmiddels achter de 
rug en zijn langzaamaan weer aan het 
re-integreren. Frederiek werkt een 
aantal uur per dag en Els pakt deze 
week vanuit huis het Leerlab Ster weer 
op.  
 
Nieuwe collega’s  
We hebben, buiten Nicole, nog een 
nieuwe collega aan u voor te stellen. 
Maron van der Pol zal Liset gedurende 
diens zwangerschapsverlof gaan 
vervangen en start per 07-12 in het 

Koraalrif. Hieronder stellen Maron en 
Nicole zichzelf aan u voor. 
 
Maron van der Pol 
Ik ben Maron van der Pol, moeder van 
Ronja (7) en Minne (6) en getrouwd met 
Piet (echte naam). Ik start binnenkort in 
groep 7, waar ik de klas waarneem 
terwijl Lisette hopelijk rustig van haar 
gezinsgeluk kan genieten.  
Hiervoor heb ik als leerkracht in de 
midden- en bovenbouw gewerkt en 
hoogbegaafde kinderen begeleid. 

Ik ken ’t Holthuus al als moeder en 
geniet er altijd enorm van om rond te 
lopen en te proeven van de geweldige 
sfeer. Ik vind het een feest dat ik er nu 
ook als begeleider rond mag lopen. Als 
ik tijd over heb ben ik graag in de tuin 
bezig, lees een (kinder)boek of luister 
naar podcasts van Gijs Groenteman. 
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Nicole Knoefmann 
Vol enthousiasme en goede moed ben 
ik vanaf 16 november aanwezig op 't 
Holthuus om voornamelijk de 
bovenbouw extra te ondersteunen in 
het kader van de coronasubsidie. Mijn 
naam is Nicole Knoefmann, 26 jaar en ik 
kom uit Aalten. Dit is een dorpje vlakbij 
de Duitse grens, in de Achterhoek. Daar 
woon ik met mijn ouders, twee honden 
en wat kippen en schapen. Omdat 
Aalten natuurlijk wel een eindje weg is, 
ben ik sinds kort samen met mijn vriend 
Tijs (oud Holthuus-leerling) op zoek naar 
een woning in of rondom Huissen. Na 
mijn ervaring op de middelbare school, 
als aardrijkskunde lerares, ben ik de 
Master Educational Needs gaan doen. 
Hierbij heb ik een specialisatie voor 
begaafdheid behaald en heb ik tijdens 
de Master een plusklas op een 
basisschool begeleid. Dit is mij zo goed 
bevallen dat ik me van daaruit wilde 
richten op een baan in het 
basisonderwijs. Daarom ben ik erg blij 
dat ik vanuit deze functie de school kan 
gaan verkennen, me kan gaan 
verdiepen in de leerlijnen, methodes en 
de ontwikkeling van de leerlingen. In 
eerste instantie zal ik vooral veel gaan 
rondkijken om de school en de 
leerlingen te leren kennen en van 

daaruit zal ik met kleinere groepjes aan 
de slag gaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinterklaas en de Milieu-Piet 
Vorige week kreeg iedere groep van ’t 
Holthuus een brief van Sinterklaas. 
Hierin schreef hij dat hij dit jaar wat 
meer rekening wil houden met 
"Duurzaamheid”. Hoe dit zo kwam? 
Nou, hij had een brief gehad van een 
meisje uit Huissen. Zij was op haar 
school bezig met een project over het 
milieu en moest een werkstuk maken. 
In een brief aan Sinterklaas vroeg zij 
hem of hij wist hoeveel inpakpapier hij 
per jaar eigenlijk gebruikt. Sint moest 
het antwoord schuldig blijven. Hij had 
eigenlijk nooit zo nagedacht over 
hoeveel er verbruikt werd door de 
Pieten.  
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Gisteren ontvingen we een heuse 
videoboodschap van Sint. Hierin 
vertelde hij uit dat hij, na de brief van 
dat meisje, een speciale Milieu-Piet 
heeft aangesteld. Piet Pablo heeft nu als 
taak om in het Pietenhuis de Pieten 
rekening te laten houden met 
hergebruik en zuinig-doen met water, 
stroom en inpakpapier. 

Of dat goed gaat? Dat hopen we maar. 
We zijn benieuwd hoe hij dit gaat 
aanpakken! 

https://vimeo.com/476625361/00723e62ea 

Op ’t Holthuus gaan we in de groepen 
ook aan de slag met het onderwerp 
“Duurzaamheid”. Misschien kunnen we 
Pablo wel wat goede tips geven!  

Kortom; het Sinterklaasproject is weer 
van start gegaan 

ps. Hebben jullie gezien dat de school, 
in het kader van “hergebruik”, dit jaar in 
“Sinterklaassfeer” is gebracht met oude 
dozen, kranten en rode lintjes? Allemaal 
meegenomen door kinderen van de 
school en… heel duurzaam! En het staat 
supergezellig! 

Wordt vervolgd!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerst 2020 
Dit jaar is de kerstviering, zoals te 
verwachten, een beetje anders dan 
anders. Op donderdag 17 december 
zullen ons traditionele maatjes-
kerstontbijt en het kersttoneel door het 
team helaas niet doorgaan.  Maar.... wij 
laten deze kerst natuurlijk niet zomaar 
voorbijgaan!  
Donderdagochtend 17 december zijn de 
kinderen tot 12 uur op school en zijn 
dus 's middags vrij. 's Avonds mogen de 
kinderen in hun mooiste kerstoutfit op 
school komen, om vervolgens in de 
eigen klas te genieten van een heerlijk 
kerstbuffet. Meer informatie, 
waaronder precieze tijden, volgt zo snel 
mogelijk. 

https://vimeo.com/476625361/00723e62ea
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Holthuus vesten 
Zoals u woensdag, in de mail van Hilde 
Toenders, heeft kunnen lezen krijgen 
alle kinderen een Holthuus vest. Een 
prachtig cadeau waar de kinderen de 
komende jaren hopelijk veel plezier van 
zullen hebben.  
Het is belangrijk om de naam van uw 
kind er z.s.m. in te zetten met behulp 
van het bijgeleverde strijkpapier, zodat 
de kinderen het vest niet kwijt raken.  
 

 
 
Een hele fijne week. 
 
Mike van de Koppel  
 
 
 
 
 
 
 

Oudercommissie 
Onlangs heeft u de uitnodiging 
ontvangen voor het betalen van de 
ouderbijdrage. Inmiddels hebben een 
flink aantal ouders de betaling voldaan. 
Onze dank hiervoor! Mocht het aan de 
aandacht zijn ontsnapt, verzoeken wij u 
hier alsnog gevolg aan te geven.  

Is het onverhoopt niet mogelijk om de 
ouderbijdrage te betalen? Dan kunt u in 
aanmerking komen voor een bijdrage 
van de stichting “meedoen 
Lingewaard”. Kijk op 
www.meedoeninlingewaard.nl voor 
meer informatie. Voor leerlingen die uit 
Arnhem komen, kijk op 
www.stichtingleergeld.nl. 

Mocht u andere vragen of opmerkingen 
hebben, kunt u natuurlijk altijd contact 
opnemen met ocholthuus@gmail.nl 

 

 

  

http://www.meedoeninlingewaard.nl/
http://www.stichtingleergeld.nl/
mailto:ocholthuus@gmail.nl
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Studiedagen 2020-2021 

Studiedag 4 

Studiedag 5 

Studiedag 6 

Studiedag 7 

Studiedag 8 

Studiedag 9 

ma 7 december 

vrij 12 februari 

ma 22 februari   

woe 24 mrt 

ma 28 juni 

di 29 juni 

Schooljaar 2020-2021 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

2e Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

2e Pinksterdag 

Zomervakantie 

21 dec t/m 1 jan 

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 

 


