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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
   
“We doen dit samen” luidt de tekst op 
het kaartje dat wij als stichting en 
school aan alle kinderen verstuurd 
hebben. Een pakkende tekst die vanaf 
volgende week ontzettend belangrijk 
gaat worden. We vinden het geweldig 
om alle kinderen weer op school te 
kunnen verwelkomen en kunnen niet 
wachten om weer met elkaar aan de 
slag te gaan. We gaan voor continuïteit 
om kwalitatief goed onderwijs te 
kunnen bieden aan zoveel mogelijk 
kinderen. Dit betekent dat wij u met 
klem vragen om alle maatregelen die 
wij (directie, managementteam, 
medezeggenschapsraad en de 
begeleiders) met elkaar hebben 
besproken zo goed mogelijk op te 
volgen.  
 
Het was een intensieve week waarin we 
lang moesten wachten op de informatie 
vanuit het ministerie en de PO-raad. 
Over al deze verplichtingen, adviezen en 
aanbevelingen hebben we uitvoerig 
overleg gehad met alle betrokken. We 
hebben vele dilemma’s met elkaar 
besproken. De inhoud van deze 
gesprekken zal ik u besparen maar ik 
hoop dat u erop vertrouwt dat we alle 

keuzes die we hebben gemaakt heel 
bewust hebben gemaakt. 
De brief met deze keuzes wordt 
separaat verstuurd en zal ook op de 
website staan.  

 
Omdat het volgende week erg koud 
wordt, er veel sneeuw wordt verwacht 
en wij voldoende moeten ventileren, 
vragen wij u om uw kinderen het 
Holthuus vest en warme sloffen mee 
naar school te geven. 
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WAT-FIJN-DAT-JULLIE-ER-WEER-ZIJN-
FESTIJN 
Volgende week is in vele opzichten een 
bijzondere week. Niet alleen omdat we 
weer naar school mogen, maar ook 
carnaval staat voor de deur! Om deze 
bijzondere week niet onopgemerkt 
voorbij te laten gaan hebben wij het  
WFDJEWZ-FESTIJN georganiseerd. 
   
Het programma ziet er als volgt uit:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

festiviteiten zijn uiteraard geheel 
corona-proof! 
 
 
 

Studiedag 12-2 vervalt 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen hebben we besloten dat 
de studiedag van 12-2 komt te 
vervallen. Zo hebben we direct een volle 
week onderwijs. De Studiedag van 22-2 
gaat wel door.  
 
Leerlab vanaf 22-2 
Vanwege een terugval in Els haar re-
integratie traject gaat Janita, naast het 
werk in de Kristalgrot, het leerlab vanaf 
22-2 voor onbepaalde tijd overnemen. 
De tijd tot de voorjaarsvakantie 
gebruiken we voor de overdracht en de 
voorbereiding.  
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Welbevinden en advies groep 8 
De rapporten in februari komen te 
vervallen. We vinden het welbevinden 
van het kind, u als ouder en jullie als 
gezin het voornaamste en hier zullen we 
tijdens de gesprekken op 25-2 en 2-3 bij 
stilstaan. Deze gesprekken zullen online 
plaatsvinden en de inschrijving vindt, 
zoals altijd, plaats via Parro. Voor de 
definitieve adviesgesprekken voor 
groep 8 maken we een uitzondering. 
Deze zullen fysiek in de klas 
plaatsvinden.  
 
Holthuuskamp 2021 
Afgelopen jaar hebben we helaas niet 
kunnen genieten van onze jaarlijkse 
traditie. Dit jaar gaan we er alles aan 
doen om wel met elkaar op kamp te 
kunnen. We zijn al met het team in 
overleg hoe we dit vorm zouden kunnen 
geven en houden u natuurlijk op de 
hoogte. Wat we u al wel aan kunnen 
geven is dat de kamp-informatieavond 
niet doorgaat.   
 
Een fijn winters weekend gewenst en 
geniet van de rust maandag ;-) 
 
Mike van de Koppel 
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Studiedagen 2020-2021 

Studiedag 5 

Studiedag 6 

Studiedag 7 

Studiedag 8 

Studiedag 9 

vrij 12 februari 

ma 22 februari   

woe 24 mrt 

ma 28 juni 

di 29 juni 

Schooljaar 2020-2021 

Voorjaarsvakantie 

2e Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

2e Pinksterdag 

Zomervakantie 

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 

 


