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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
We zijn alweer 5 schoolweken 
onderweg na de lockdown en wat zijn 
we blij dat er tot op heden nog geen 
klassen in quarantaine hebben gezeten. 
We merken dat ouders zich goed aan de 
gemaakte afspraken houden en dat 
kinderen bij (milde) 
verkoudheidsklachten thuisblijven. Op 
deze manier kunnen we zo lang 
mogelijk, aan zoveel mogelijk kinderen, 
fysiek én goed onderwijs blijven geven. 
 
De ziekmeldingen verlopen via de 
administratie: 
IKC-Holthuus@stichtingatos.nl 
U mailt of belt met Josee/Dave en zij 
verwerken alles in het systeem. Met 
vragen of opmerkingen kunt u ook bij 
hen terecht.  
 
Vakantierooster  
Met de mei- en zomervakantie in zicht 
krijgen steeds meer vragen over het 
vakantierooster. Het rooster staat altijd  
onderaan de nieuwsbrief en is 
vastgesteld door het bestuur van 
stichting ATOS. U kunt zichzelf ook 
aanmelden voor de digitale agenda, dan 
bent u altijd op de hoogte van de 
vakanties, studiedagen en andere 
belangrijke data. 
 

 
Project 
De afgelopen weken zijn de kinderen 
weer druk bezig met allerlei projecten. 
In de kleutergroepen zijn ze zich aan het 
verdiepen in dino’s, planeten, de 
boerderij en het ziekenhuis terwijl de 
rest van de school bezig is het een 
project over mode. ‘Victor en Rolf’ 
hebben het project op ludieke wijze 
geopend en in alle klassen zijn ze flink 
aan het ontwerpen geslagen. Het zal mij 
dan ook niks verbazen als u in de 
toekomst in mode loopt wat door 
kinderen van ’t Holthuus ontworpen is. 
 
 
 
 

mailto:ikc-holthuus@stichtingatos.nl
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Kamp 2021 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen 
lezen dat we achter de schermen druk 
bezig zijn met het Holthuus kamp 2021.  
We hebben besloten dat een kamp in 
april te vroeg komt en we zijn op zoek 
gegaan naar alternatieve data.  
We hebben nu de week van 28 juni tot 
2 juli als optie vastgelegd bij de locatie. 
We denken met het team na over de 
praktische invulling en over de vraag 
‘hoe ziet een schoolkamp eruit ten 
tijden van corona’? 
 
Ook zullen we in onze jaarkalender een 
aantal zaken moeten omgooien. Zo 
staan er in bovengenoemde week 2 
studiedagen, een rapportavond en ’t 
Holthuus festival gepland.  
 
Voor nu kunnen we delen dat, in 
overleg met de MR, 1 studiedag 
verplaatst wordt van dinsdag 29 juni 
naar maandag 26 april. De studiedag 
van maandag 28 juni blijft staan.  
 
In de volgende nieuwsbrieven geven we 
u meer informatie over het hoe en wat 
met betrekking tot het kamp, festival en 
rapportavond.  
 
Alvast bedankt voor uw flexibiliteit! 
 

Duurzaam doen!  
In Nieuwsbrief 5 heeft u kunnen lezen 
dat we op weg zijn naar een duurzamer 
Holthuus. Stapsgewijs willen we bij de 
kinderen (en onszelf!) bewustzijn 
creëren ten aanzien van een duurzame 
samenleving, dat wil vooral zeggen: 
welke rol wij daar zelf in hebben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de aspecten waar we dit 
schooljaar mee bezig zijn is het scheiden 
van afval. Naast papier, glas en rest 
afval scheiden wij ons plastic. Iedere 
week halen kinderen uit groep 8 het 
plastic afval op.  
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Wat een hoop afval hebben wij iedere 
week! (zie afbeelding).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast recyclen is het een mooie 
uitdaging om het gebruik van plastic te 
verminderen. Daarom willen we u 
verzoeken bekers of vervulbare flessen 
mee te geven i.p.v. pakjes drinken. Er 
ligt vast wel een Dopper, bidon of 
andere leuke beker in de kast.  
Daarnaast willen we vragen om zoveel 
mogelijk voedingswaren in bakjes mee 
te geven in plaats van voorverpakt in 
plastic of aluminiumfolie. Hiermee 
hopen we onze plastic afvalberg 
aanzienlijk te kunnen reduceren!  

 
 
 

Moestuin 
We zijn de afgelopen weken ook weer 
druk bezig in de moestuin. Hij wordt 
lente klaar gemaakt en in de kas staan 
allerlei stekjes om straks te kunnen 
planten. Heeft u groene vingers en kunt 
u op woensdagmiddag helpen? 
Mail dan met Minke of Timon.  
m.peters@schichtingatos.nl 
t.vandiepen@stichtingatos.nl  

 
Een hele fijne week gewenst! 
 
Mike van de Koppel  
 
 

mailto:m.peters@schichtingatos.nl
mailto:t.vandiepen@stichtingatos.nl
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Medezeggenschapsraad 
27 februari 2020, het voelt als een 
eeuwigheid geleden, het was de dag 
waarop de eerste Corona besmetting in 
Nederland bekend werd.  

Inmiddels zijn we meer dan 12 maanden 
verder en hebben velen hun weg 
gevonden in alle Corona regels, maar 
voor even zo velen blijft het een 
continue balanceeract om alles geregeld 
te krijgen met werk, school en 
thuisfront. 

Daar waar het schoolaangelegenheden 
betreft, is de MR er voor u! 

Inmiddels hebben diverse ouders de MR 
weten te vinden als er zorgen of vragen 
zijn en hebben we in de driehoek 
Holthuus directie - ouders - MR al 
meerdere zaken kunnen bespreken en 
verhelderen. 

Mocht ook u vragen of opmerkingen 
hebben, stuur gerust een email 
naar mr.holthuus@stichtingatos.nl  

Wij horen graag van u! 

 
 
 
 
 
  
 

Oudercommissie 
Wist u dat er een “oudercommissie IKC 
’t Holthuus” Facebook pagina bestaat?  
Op deze pagina doet de 
Oudercommissie leuke en interessante 
mededelingen over het reilen en zeilen 
op school. Wij vullen de kalender die je 
herinnert aan bijvoorbeeld een 
studiedag, vragen om ouderhulp bij 
diverse activiteiten en delen vooral 
graag leuke dingen met elkaar. 

Alle ouders/verzorgers zijn welkom om 
zelf een leuk, handig of praktisch bericht 
te plaatsen mits het onderwerp 
betrekking heeft op IKC ’t Holthuus en 
de kinderen. 

Graag willen wij deze open en 
ongedwongen sfeer op de Facebook 
pagina behouden. Bij vragen of zorgen 
met betrekking tot beleidszaken 
verzoeken wij u deze te stellen aan 
Mike of de MR.  

 

 
 
 
 
 
  

mailto:mr.holthuus@stichtingatos.nl
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Studiedagen 2020-2021 

Studiedag 7 

Studiedag 8 

Studiedag 9 

woe 24 mrt 

ma 28 juni ma 26 april  

di 29 juni 

Schooljaar 2020-2021 

2e Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

2e Pinksterdag 

Zomervakantie 

5 april 

27 april 

3 mei t/m 14 mei 

24 mei 

19 juli t/m 27 aug* 

*Afwijkend vanwege Nijmeegse 4daagse 

 
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

