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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
De laatste week van het schooljaar is 
ingegaan. Nog een paar dagen en dan 
staat de zomervakantie voor de deur. 
Ondanks het feit dat het een bijzonder 
jaar is geweest hebben we de laatste 
weken wel weer kunnen genieten van 
typische Holthuus activiteiten. Ik heb 
genoten van het enthousiasme tijdens 
de piratendagen en kreeg kippenvel van 
alle optredens tijdens het Holthuus 
Music Festival. 

Afgelopen weekend is het album al 
meer dan 2000x beluisterd. Mocht u dit 
nog niet hebben gedaan dan kunt u op 
foto klikken en komt u in het album 
terecht met alle 17 liedjes.   

 

 
 

Doordraaidag 

Afgelopen week zijn de kinderen 
doorgedraaid en hebben ze kennis 
gemaakt met hun nieuwe groep en hun 
nieuwe begeleider(s). Na de vakantie 
gaan we er weer vol tegenaan. 
 

Vertrekkende collega’s  
Met de komst van een aantal nieuwe 
collega’s, die zichzelf verderop in deze 
nieuwsbrief voorstellen, vertrekken er 
helaas ook een aantal. Zo gaat Frederiek 
op zoek naar een prachtige baan buiten 
het onderwijs en gaat Lisette per 
november verhuizen richting 
Rotterdam. We zijn ondertussen al aan 
het werven en hopen in de eerste 
nieuwsbrief van het jaar te kunnen 
delen wie Lisette vervangt.  
 

https://open.spotify.com/album/4E2HU45Oq902siWCJ7ub8N?si=bAsBI9SDT4ytXspSFP8FnQ&dl_branch=1
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Frederiek Stadler 
Via deze weg wil ik jullie laten weten 
dat ik dit jaar afscheid neem van ’t 
Holthuus. Ik heb de afgelopen 4 jaar 
met plezier als onderwijsassistent en 
begeleider gewerkt. 

Samen met de kinderen geniet ik van 
mijn laatste dagen. Vrijdag 16 juli zal 
mijn laatste officiële werkdag zijn. 

Bedankt voor alle leuke en leerzame 
jaren die we samen hebben gehad! 

Liefs, 

Frederiek 

 

Lisette Marselje 
Ik heb ontzettend lang nagedacht over 
dit stuk. 
Hoe ga ik in een aantal zinnen zeggen 
dat ik wegga? 

Het is tijd voor een nieuwe fase. Een 
mooie stap die ik ga zetten met mijn 
gezin.  
We vertrekken in november richting 
Rotterdam.  

Ongeveer 9 jaar geleden werd ik 
aangenomen op 't Holthuus. Ik werd 
gebeld door Mike met de woorden: 
“We vonden het zo'n leuk gesprek. We 
willen je graag in groep 5/6 volgend 
schooljaar”.  
Nu na 9 jaar belde ik Mike op om te 
zeggen dat ik weg zou gaan. 

In het nieuwe schooljaar zal ik t/m de 
herfstvakantie werkzaam zijn op school. 
Woensdag 3 
november zal 
mijn laatste 
werkdag zijn op 
't Holthuus. 

Ik ga nog een 
aantal weken 
genieten van 't 
Holthuus en 
dan... op naar 
het westen! 
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Daphne Lemmens 
En toen.. zat het schooljaar er bijna op! 
Een schooljaar dat voor mij anders 
eindigt dan de voorgaande schooljaren. 
Een aantal van jullie heeft het vast al 
gezien (inmiddels is dit buikje volop 
aanwezig), ik ben in verwachting van 
onze eerste dochter. En dat betekent 
voor mij dat er een boel gaat 
veranderen. Deze week neem ik alvast 
afscheid van alle kinderen uit het 
Muizenhuis. Na de zomervakantie kom 
ik nog heel even terug om de nieuwe 
collega’s te ondersteunen en daarna ga 
ik met zwangerschapsverlof. Na mijn 
zwangerschapsverlof kom ik niet meer 
terug op ’t Holthuus en neem ik écht 
afscheid van deze bijzondere en fijne 
school. Ik vind het een heel fijn idee dat 
ik dit afscheid nog even een beetje kan 
rekken, want ik verlaat ’t Holthuus met 
pijn in mijn hart. Voor nu wens ik 
iedereen een hele fijne vakantie toe en 
hopelijk zien we elkaar nog.   

Daphne 
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Nieuwe collega’s schooljaar 2021-2022 
Zoals u via verschillende kanalen heeft 
kunnen lezen zijn we de afgelopen 
maanden op zoek geweest naar nieuwe 
collega’s. Hieronder stellen zij zich aan u 
voor. 
 
Nina Elsenaar 
Mijn naam is Nina Elsenaar en ik ben 22 
jaar oud. Ik woon op mezelf in Arnhem 
en ben in mijn vrije tijd graag met 
vrienden en familie samen, aan het 
acteren of gewoon lekker van de zon 
aan het genieten.  

Daarnaast ben ik graag met 
interieurstyling bezig en tover ik mijn 
woning nog weleens om. Ik ben net 
afgestudeerd aan de pabo. Het 
afgelopen half jaar heb ik tijdens mijn 
afstuderen al werkervaring op mogen 
doen in Presikhaaf en heb ik een 
zwangerschapsverlof overgenomen. 
Aankomend schooljaar mag ik als 
begeleider fulltime het onderbouwteam 
komen versterken en daar kijk ik 
ontzettend naar uit! Wat een mazzel 
dat ik als starter op een school mag 
werken die echt aansluit bij mijn visie 
op goed onderwijs voor kinderen en 
meteen zo’n fijne sfeer uitstraalt. Ik kan 
dan ook niet wachten om jullie te leren 
kennen en met jullie samen te werken 
het aankomende schooljaar. 

 

Bas Caldenhoven 
Mijn naam is Bas Caldenhoven, 21 jaar 
en van origine een echte Arnhemmer. 
Momenteel woon ik al een paar jaar in 
Nijmegen waar ik overigens ook aan de 
HAN pabo studeer. Het zou kunnen zijn 
dat je mij al wel eens hebt zien 
rondlopen dit jaar. De eerste helft van 
dit schooljaar was ik namelijk nog 
stagiair in groep 4 (De Boomhut). 
Komend jaar is het dan eindelijk zo ver. 
Ik mag hier écht aan de slag! Ik heb er 
enorm veel zin in om met dit team van 
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gemotiveerde begeleiders weer een top 
jaar neer te mogen zetten voor de 
kinderen. Ik vind het belangrijk dat 
kinderen de ruimte krijgen om hun 
eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen. 
De wereld is namelijk veel meer dan 
rekenen, taal en schrijven.  

Op ‘t Holthuus krijgen kinderen écht de 
ruimte om zich te ontwikkelen zoals ze 
zijn, van elkaar te leren en om fouten te 
maken. Dat maakt deze school zo 
bijzonder en dat maakt ook dat ik blij 
ben dat ik hier aan kan gaan bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

Elsemieke Strijker 
Mijn naam is Elsemieke en ik ben 36 
jaar. Samen met mijn dochter Sara van 
3,5 jaar woon ik in Huissen. 
Aankomend schooljaar zal ik met veel 
plezier starten als begeleider in de 
bovenbouw op ’t Holthuus.  
Ik ben blij dat ik samen met het team 
van ‘t Holthuus een bijdrage mag 
leveren aan de ontwikkeling van deze 
leerlingen. En dit op een school waar de 
visie zo aansluit bij mijn eigen visie op 
ontwikkeling!  
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Chromebook!!! 
We hebben afgelopen jaar bijna 140 
Chromebooks uitgeleend tijdens de 
Lock down. Nog niet alle Chromebooks 
zijn teruggebracht. Wij willen deze voor 
vrijdag graag terug. Dus kijk nog even in 
de kast of op de slaapkamer van uw 
kind. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 

 
Tot slot wens ik iedereen een prettige 
vakantie en hoop ik iedereen gezond en 
wel op maandag 30 augustus te mogen 
begroeten. 

 

Namens het gehele Holthuus team, 

 

Mike van de Koppel 
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Vakanties 2021-2022 
Herfstvakantie  25 okt t/m 29 okt 
Kerstvakantie  27 dec t/m 7 jan 
Carnaval  28 feb t/m 4 mrt 
2e paasdag  18 april 
Meivakantie  25 april t/m 6 mei 
Hemelvaart  26 en 27 mei 
2e pinksterdag  6 juni 
Zomervakantie*  18 juli t/m 26 aug  
 
Studiedagen 2021-2022 
Studiedag 1  27-9 
Studiedag 2  22-10 
Studiedag 3  10-11 
Studiedag 4  18-2 
Studiedag 5  21-2 
Studiedag 6  6-4 
Studiedag 7  25-5 
Studiedag 8  24-6 
Studiedag 9  27-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

