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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Het is een spannende tijd waarin we 
de ontwikkelingen omtrent COVID-19 
nauwlettend in de gaten houden. Tot 
dusver hebben een aantal collega’s 
zich moeten laten testen en waren de 
uitslagen negatief. Qua inval hebben 
we het tot dusver goed kunnen 
regelen waardoor de last voor u als 
ouders, de kinderen en de collega’s 
tot een minimum beperkt is gebleven. 
We hebben een dag thuisonderwijs 
voor groep 7 verzorgd en hierbij was 
er een digitale opkomst van 90%, 
waar we heel tevreden over waren. 
We doen er alles aan om onze 
collega’s zo fit en vitaal mogelijk te 
hebben/houden maar ook wij zullen 
de komende weken 
hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen 
met positieve besmettingen. We 
houden u op de hoogte en hopen van 
harte op uw begrip.  
Voor nu gaan we genieten van een 
welverdiende herfstvakantie waarin 
we ons allemaal weer op kunnen 
laden voor de tweede periode van het 
schooljaar twee waarin de 
welbevinden gesprekken, Sinterklaas 
en kerst centraal staan.  
 
Groet Mike 

Project Middeleeuwen 
Ondertussen sluiten we het project 
Middeleeuwen alweer bijna af. De 
kinderen zijn de afgelopen weken 
ondergedompeld in de Middeleeuwen 
en om dit project in stijl af te sluiten 
hebben we voor 14 groepen een bezoek 
gepland aan Kasteel Doornenburg. Via 
de mail en Parro vragen we u om hulp.  

 

Welbevinden- en driehoekgesprekken  
Op donderdag 29 oktober en woensdag 
4 november staan de 
welbevinden- en driehoekgesprekken 
gepland. Vanaf vrijdag 16 oktober kunt 
u hiervoor inschrijven via Parro.  

De gesprekken vinden zoveel mogelijk 
fysiek op school plaats. Mocht een van 
de begeleiders dit liever online doen dat 
hoort u dat per mail.  

Mocht u de gesprekken liever online 
voeren dan dient u dit per mail te 
melden bij de begeleider van uw 
kind(eren). 
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De gesprekken staan voor 15 minuten 
ingepland maar duren 10 minuten zodat 
we voldoende in- en uitloop tijd 
hebben. 

Sinds schooljaar 2018-2019 worden er 
in de bovenbouw driehoekgesprekken 
gevoerd. Tijdens de gesprekken in 
oktober/november en in 
juni bespreken we samen met 
ouders/verzorgers én het kind hoe het 

gaat op school.   

Een aanpassing op voorgaande jaren is 
dat we dit gesprek vanaf eind groep 
5 voeren. De kinderen in groep 6 t/m 
8 bereiden de aankomende gesprekken 
in oktober/ november voor met hun 
ouders/verzorgers. De voorbereiding op 
dit gesprek wordt reeds per mail naar u 
verzonden. In juni 2021 gaan ook de 
kinderen in groep 5 hiermee aan de 

slag.   
 

Stakeholders avond 
23 september jl. hebben wij een 
stakeholdersavond georganiseerd. Op 
deze avond konden onze betrokken 
partners vanuit Passend Wijs, de 
gemeente, SKAR, oudercommissie en 
medezeggenschapsraad meedenken 
over 4 thema’s; duurzaamheid, samen 
in verbinding, inclusiever onderwijs en 
kwalitatief met ambitie.   

Vorig schooljaar hebben wij vanuit onze 
stichting nieuw 4-jarig strategisch beleid 
ontwikkeld. Dit stichtingsbeleid vormt 
de kapstok voor het beleid van ons IKC. 
We zijn op dit moment, met het gehele 
team, bezig met het schrijven van ons 
nieuwe Holthuus beleid en de input van 
onze stakeholders nemen we hierin 
mee. Mocht u binnen deze 4 thema’s 
nog input hebben die voor ons als 
school essentieel is dan kunt u dit 
kenbaar maken bij de MR.  
 
MR 
Zoals hierboven beschreven zijn Linda, 
Mirjam en Wybran vanuit de MR 
aangeschoven als stakeholder van IKC ’t 
Holthuus om mee te denken het 
beleidsplan van ’t Holthuus invulling te 
geven op basis van het 
stichtingsbeleidsplan. Als MR 
vertegenwoordigen wij daarmee alle 
ouders. Maar om jullie nog beter te 
vertegenwoordigen op de 4 thema’s, 
hebben we ook echt jullie input nodig. 
Klik op de foto voor het 
stichtingsbeleidsplan,  

https://b0f5054e-2797-4505-a653-65977fcb5e35.filesusr.com/ugd/dd8778_fcaaa47b554d48fd9dd8a801f1b86a1d.pdf
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neem deze door en voedt ons met jouw 
ideeën, dan zorgen wij dat deze 
meegaan in het proces leidend tot ’t 
Holthuus beleid. Doe dit voor 10 
november!  
mr.holthuus@stichtingatos.nl  
 
Schoolfruit 
Dit jaar doen wij weer mee met aan het 
project schoolfruit. In de week van 9 
november vindt de eerste levering 
plaats. Er zal wekelijks een extra 
hoeveelheid fruit in de klas aanwezig 
zijn. Het is dus niet als vervanging maar 
als extra boost. Voor meer informatie 
verwijs ik u naar de website. 
https://www.euschoolfruit.nl/  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Honden op het schoolplein 
We zien de laatste weken heel veel 
lieve, jonge honden op het plein. 
Ontzettend lief en leuk maar wij willen u 
eraan herinneren dat er geen honden 
op het schoolplein zijn toegestaan. Niet 
alle kinderen en ouders zijn even gek op 
onze trouwe viervoeters. 

Ouderbijdrage 2020-2021 
In de 2e nieuwsbrief van dit jaar hebben 
wij als Oudercommissie al aandacht 
besteed aan de besteding van de 
ouderbijdrage. Ook dit jaar hopen wij 
dat de mooie activiteiten van ’t 
Holthuus ondanks alles plaats kunnen 
vinden. Namens de oudercommissie int 
de school vanaf dit jaar de 
ouderbijdrage. De bijdrage blijft € 40,00 
per leerling. Voor het eerst gaan we 
werken met Schoolkassa, u krijgt via 
Parro een betaalverzoek met een link 
zodat u het bedrag direct over kunt 
maken. Is het voor u 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 
uit Arnhem kunt u kijken op 
www.stichtingleergeld.nl 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
uiteraard altijd met de oudercommissie 
contact opnemen. 

ocholthuus@gmail.com  
  

mailto:mr.holthuus@stichtingatos.nl
https://www.euschoolfruit.nl/
http://www.meedoeninlingewaard.nl/
http://www.stichtingleergeld.nl/
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Studiedagen 2020-2021 

Studiedag 1 

Studiedag 2 

Studiedag 3 

Studiedag 4 

Studiedag 5 

Studiedag 6 

Studiedag 7 

Studiedag 8 

Studiedag 9 

ma 28 september   

vrij 16 oktober   

woe 11 november   

ma 7 december 

vrij 12 februari 

ma 22 februari   

woe 24 mrt 

ma 28 juni 

di 29 juni 

Schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

2e Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

2e Pinksterdag 

Zomervakantie 

19 okt t/m 23 okt 

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 

 


