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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 

We zijn alweer twee weken onderweg 
en de kinderen genieten volop van het 
lekkere weer, hun nieuwe klas en alles 
wat de school te bieden heeft. Ik kan 
dan ook vol trots melden dat we een 
erg goede start gemaakt hebben dit 
jaar. 
 
IKC informatiemarkt 3 september 
Om maar direct met de deur in huis te 
vallen wil ik u allemaal van harte 
uitnodigen voor onze IKC 
informatiemarkt op 3 september van 
19.30-21.30 uur. De afgelopen jaren 
hebben wij voor de onderbouw en de 
bovenbouw een informatie avond 
georganiseerd. Het aantal ouders wat 
deze avonden bezocht liep terug. Dit 
heeft ons doen besluiten een andere 
opzet te bedenken met het gehele IKC. 
Tijdens deze avond is er nog steeds 
informatie te verkrijgen vanuit de 
groepen en worden belangrijke 
schoolthema’s uitgelicht maar wordt er 
ook informatie verschaft over de alles 
wat met opvang van 0-12 jaar te maken 
heeft, zijn alle oudergeledingen van de 
partij en zijn de wijkvereniging en het 
wijkplatform aanwezig.  
In drie verschillende rondes kunt u zelf 
kijken welke informatie relevant en 
interessant is voor u.  
 
 

 
 
Digitale kalender 
Onze digitale kalender is weer helemaal 
up-to-date. Alle vakanties, studiedagen 
en belangrijke Holthuus data staan erin.  
Ga naar de website om u aan te melden 
en ben altijd op de hoogte. 
https://www.ikc-holthuus.nl/kalender 
 
Instagram 
Na jaren getwitterd te hebben was het 
tijd voor iets nieuws. Volg ’t Holthuus 
nu ook via Instagram; ikc_holthuus 
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Na schools aanbod 
Al een aantal jaren hebben we een 
divers naschools aanbod bij ons op 
school. Ook de komende periode zijn er 
weer een tweetal mogelijkheden.  
Zo starten er begin september nieuwe 
musical lessen en wordt en bootcamp 
aangeboden.  
Alle informatie vindt u op de website 
onder het kopje informatie - naschools 
aanbod. 
Aanmelden gaat via de aanbieder van 
de workshop. 
https://www.ikc-holthuus.nl/naschool-
aanbod 
 
Toestemming gebruik beeldmateriaal 
Via de Parro app kunt u ten alle tijden 
de privacy voorkeuren van uw kind 
wijzigen. Mocht u een wijziging willen 
aanbrengen dan verzoeken wij dat zo 
spoedig mogelijk te doen zodat er geen 
onduidelijkheid over ontstaat. 
Open de Parro app, ga naar instellingen 
en klik vervolgens op privacy-
voorkeuren.  
 
Een fijne week gewenst. 
 
Mike van de Koppel   

https://www.ikc-holthuus.nl/naschool-aanbod
https://www.ikc-holthuus.nl/naschool-aanbod
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KALENDER SCHOOLJAAR 2019-2020 

Herfstvakantie 14 okt. T/m 18 okt. 

Kerstvakantie* 23 dec. t/m 3 jan. 

Carnaval/voorjaar* 24 febr. t/m 28 febr. 

2e paasdag 13 april 

Meivakantie* 27 april t/m 1 mei 

Bevrijdingsweek 4 mei t/m 8 mei 

Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 

2e pinksterdag  1 juni  

Zomervakantie PO 13 juli t/m 21 aug. 

 
Studiedagen 2019-2020 
Maandag  23-9 
Woensdag  13-11 
Vrijdag  6-12 
Donderdag  6-2 
Vrijdag   7-2 
Woensdag  25-3 
Vrijdag   19-6 
Maandag 22-6 
 


