
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Zoals u in de brief van Hilde Toenders heeft kunnen lezen vinden er, vanaf 26-6-21, versoepelingen plaats in het 
basisonderwijs. Wat dit voor ’t Holthuus betekent de komende weken tot aan de zomervakantie licht ik graag toe. 
 
We behouden de afspraak dat ouders ’s ochtends de klas en school niet betreden. Zo blijven de kinderen dus naar binnen 
gaan via de ‘nooddeur’ van hun eigen klas en nemen ouders hier ook afscheid. Deze keuze maken we vanwege de rust die 
dit met zich mee brengt. We zien dat we hierdoor de volle aandacht hebben voor alle kinderen die binnenkomen. 
Hoe we dit na de vakantie doen hoort u in de eerste nieuwsbrief, die voor de start van het nieuwe schooljaar verstuurd 
wordt. 
 
We hebben afgelopen week met de medezeggenschapsraad (MR) en het team overleg gehad over de activiteiten die tot 
aan de zomervakantie nog op de planning staan en hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt: 
 
Sportdag: Tijdens de sportdag gelden de huidige cohorteringsregels nog waardoor de kinderen met hun eigen klas zullen 
sporten. 
 
Projectdagen: Tijdens de projectdagen mogen we groepsdoorbrekend werken en hier zullen we, indien nodig, ook weer 
gebruik van maken. Zo kunnen kinderen uit verschillende klassen samen diverse activiteiten ondernemen. 
 
Rapportgesprekken/driehoeksgesprekken: De rapport- of driehoeksgesprekken zullen weer fysiek plaatsvinden met 
inachtneming van de 1,5 meter regel. De begeleider kan besluiten deze gesprekken digitaal te doen. U zult via Parro op de 
hoogte worden gebracht als hiervoor gekozen wordt. 
 
Holthuus Music Festival: Tijdens het festival kunnen we met de gehele school genieten van elkaars gemaakte lied. Deze 
midweek vindt buiten plaats en er is ruimte voor ouders om op voldoende afstand te komen kijken. Hoe we dit gaan doen 
zullen we die week met u communiceren. 
 
Musical groep 8: Onze schoolverlaters zijn al weken druk met het maken van de musical en door de versoepelingen kunnen 
zij ook daadwerkelijk gaan optreden voor de kinderen van school en hun ouders. Geweldig nieuws natuurlijk want zonder 
musical geen afscheid. 
 
 
Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben dan hoor ik dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
Mike van de Koppel   


