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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Het aftellen richting de zomer is 
begonnen en met nog 5 weken te gaan 
zijn we dit schooljaar alweer aan het 
afronden.  

Inmiddels zijn we officieel uit de 
lockdown maar dat betekent niet dat 
we kunnen verslappen. De laatste 
loodjes wegen het zwaarst dus laten we 
scherp blijven, de regels in acht nemen 
om ervoor te zorgen dat alle kinderen 
kunnen deelnemen aan de geplande 
activiteiten. 

Ondanks dat het feit dat het kamp voor 
het tweede jaar op rij niet doorgaat, 
hebben we toch een prachtig alternatief 
bedacht. Afgelopen week is het nieuwe 
project geopend voor zowel de onder- 
als de bovenbouw. Verderop in de 
nieuwsbrief komen we hier nog 
uitgebreid op terug. 

 
Studiedagen 21-22 

In overleg met het managementteam 
en de (P)MR hebben wij de studiedagen 
voor komend jaar vastgesteld. 
Onderaan de nieuwsbrief en in de 
digitale agenda vindt u de data.  
 

 

 

Gezinscoach op school 
De Gezinscoach is een samenwerking 
tussen de gemeente Lingewaard, 
Rijnstad en IKC ’t Holthuus. Deze pilot 
draait tot en met volgend schooljaar. 
 

Soms loopt het thuis niet zoals u zou 
willen. Er spelen dingen of er hebben 
eerder dingen gespeeld, die spanning 
en/of zorgen veroorzaken. Dit kan 
betrekking hebben op zorgen over uw 
kind, gezondheid, financiën, de relatie 
en/of opvoeding.  

Het kan fijn zijn om uw mogelijke 
zorgen eens met iemand te bespreken. 
Hiervoor kunt u terecht bij een 
gezinscoach. Een gezinscoach is iemand 
die meedenkt en u handvatten aanreikt 
zodat u zelf verder kunt. Het mag 
eenvoudige en meer ingewikkelde 
vragen betreffen, met betrekking tot uw 
kind, uzelf en/of uw gezin. U kunt uw 
verhaal kwijt of uw vragen stellen aan 
de gezinscoach die op het IKC ‘t 
Holthuus  aanwezig is. Meer informatie 
vindt u vanaf volgende week op onze 
website. 
 

Schoolfotograaf  
Op 15, 16 en 17 juni komt de 
schoolfotograaf weer naar ’t Holthuus. 
De kinderen gaan met de klas en 
individueel op de foto. Er zal dit jaar 
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geen broers/zussen foto worden 
gemaakt om de loop door de school te 
beperken en de klas overstijgende 
contactmomenten zo minimaal mogelijk 
te houden. Op welke dag uw kind aan 
de beurt om op de foto te gaan, zal 
worden gedeeld via Parro, zodat u op 
tijd weet wanneer het lievelingsshirt in 
de was moet en de haren netjes in 

model mogen. 😉 

Op 23 juni komt de schoolfotograaf 
nogmaals langs om eventuele 
zieke/afwezige kinderen alsnog op de 
foto te zetten.  
 

Sportdag 23 juni 
Op vrijdag 23 juni vindt onze jaarlijkse 
sportdag plaats. Deze sportdag wordt 
georganiseerd door het Astrum college. 
We houden tijdens deze sportdag de 
RIVM-richtlijnen aan om deze dag zo 
verantwoord mogelijk te laten verlopen. 
Meer informatie volgt. 

 

Holthuusfestival verplaatst naar 9 juli 
Dit jaar is er wederom geen groots 
festival voor ouders en kinderen. Wel 
sluiten we op vrijdag 9 juli het muzikale 
jaar af met de kinderen. Alle groepen 
hebben het nummer, dat ze zelf 
geschreven hebben, live opgenomen in 
de studio. Van deze nummers wordt 

een Holthuus-album gemaakt dat vanaf 
9 juli te beluisteren is via Spotify en/of 
YouTube. De kinderen presenteren het 
lied op de festivaldag nog wel aan 
elkaar.  

Wanneer het festival voor de ouders 
plaats kan gaan vinden weten we nog 
niet. Hier zullen we u t.z.t. over 
berichten. 

 
 
Schooljaar 2021-2022 
Zoals u via verschillende media heeft 
kunnen lezen zijn wij op zoek naar 
nieuwe collega’s voor schooljaar 21-22. 
We hebben tijdens onze eerste ronde 4 
nieuwe collega’s aangenomen en zij 
stellen zich hieronder aan u voor. 
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Annemieke 
Ik ben 
Annemieke 
Op ‘t Hoog- 
Peppelman 
en kom het 
onderbouw 
team van ’t 
Holthuus 
voor 
aankomend 
schooljaar 
versterken. 
Ik ben 29 jaar en woon in Huissen 
samen met mijn man en zoontje Alex.  

In mijn vrije tijd speel ik met veel plezier 
contrabas in twee orkesten. De KHO in 
Oosterbeek en Symphonic Friends uit 
Bennekom. Met beide orkesten geven 
wij een aantal keer per jaar concerten.  

Een andere hobby van mij is reizen. 
Cultuur snuiven in verschillende landen 
en prachtige plekken bezoeken is mijn 
passie. Maar lekker in de tuin in het 
zonnetje een boek lezen kan ik ook van 
genieten.  

Ik heb enorm veel zin om op ’t Holthuus 
aan de slag te mogen gaan en kijk 
ernaar uit jullie te mogen ontmoeten in 
het nieuwe schooljaar.  
 
Denise 
Mijn naam is 
Denise 
Asselman en 
ik ben 41 jaar. 
Ik woon in 
Huissen met 
mijn man en 
twee 
kinderen, 
Emma (14) en 
Ruben (12), 
die beiden 
met een hele 
fijne schooltijd op 't Holthuus hebben 
gehad. Ik vind het heerlijk om te zingen, 
te wandelen met onze hond en een 
spannend boek te lezen in de tuin. Een 
aantal jaar geleden heb ik het roer 
omgegooid en ben ik als leerkracht in 
het onderwijs gaan werken. Inmiddels 
doe ik dat alweer 6 jaar, met heel veel 
plezier. Komend schooljaar mag ik als 
begeleider het onderbouw team van 't 
Holthuus komen versterken en daar heb 
ik ontzettend veel zin in. Tot snel! 
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Daniek 
Mijn naam is 
Daniek 
Hendriks en 
vanaf het 
nieuwe 
schooljaar 
kom ik het 
bovenbouw 
team 
versterken 
op IKC ‘t 
Holthuus. Middels deze weg stel ik mij 
graag even verder voor. Ik ben 28 jaar 
en ik woon in Arnhem met mijn vriend 
en twee katten. In mijn dagelijkse leven 
houd ik van de natuur, fotograferen, 
tuinieren, zwemmen en tijd 
doorbrengen met familie en 
vriendinnen.  

Ik geloof heel sterk in de eigenheid van 
ieder persoon en benader kinderen dan 
ook vanuit deze eigenheid en talenten. 
Kinderen vertrouwen geven en ze laten 
stralen tijdens de groei ten opzichte van 
zichzelf, vind ik daarbij enorm 
belangrijk. Na verschillende momenten 
op ‘t Holthuus heb ik gezien dat deze 
school en lesaanpak goed bij mij past. Ik 
kijk uit naar de samenwerking met 
kinderen, ouders en begeleiders. 

Ik hoop jullie allemaal snel te zien en te 
leren kennen.  
 

Zora  
Ik ben Zora, een 31-jarige 
theaterdocente. Na mijn opleiding aan 
de hogeschool voor de kunsten ArtEZ, 
heb ik veel ervaring mogen opdoen bij 
verschillende opdrachtgevers door heel 
Nederland. Zo geef ik bijvoorbeeld 
spellessen aan topclub leerlingen van de 
Telekids Musicalschool, heb ik op het 
voortgezet onderwijs mogen werken, 
geef ik bij diverse basisscholen 
educatieve theaterlessen en ben ik in 
februari 2020 begonnen mijn eigen 
theaterschool in Huissen. 

Nu ik mama ben van twee meiden van 
bijna 2, was het tijd om me wat dichter 
bij huis te settelen. Maar niet zomaar 
elke werkplek zou goed zijn, het moet 
wel een plek zijn waar ik me verbonden 
mee voel en die een visie draagt waar ik 
achter sta. Toen ik voor de meiden naar 
scholen in de buurt ging kijken werd ik 
eigenlijk gelijk enorm enthousiast over 
‘t Holthuus. Ik heb nog nooit eerder een 
school gezien die zo aansluit bij mijn 
eigen visie op ontwikkeling van 
kinderen. Wat een geluk dat er plek 
bleek te zijn voor een theater docent op 
deze bijzondere school!  
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Volgend 
schooljaar 
mag ik 1 dag 
in de week 
’t Holthuus 
team gaan 
versterken 
vanuit mijn 
vakgebied 
en ik kan 
niet 
wachten om 
te gaan 
starten! Ik 
heb er 
ontzettend 
veel zin in 
om mijn 
steentje bij 
te gaan 
dragen in de ontwikkeling van de 
Holthuus kinderen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectopening OB  

Goed om te weten dat er op 't Holthuus 
twee nieuwe vrijwilligers rondlopen. 
Sandra en René van Overzee hebben 
zich spontaan aangemeld bij Mike om 
belangeloos en voor niets klusjes in en 
rond de school uit te voeren. Mike heeft 
hen vrijdag 4 juni een rondleiding door 
de school gegeven en aangegeven dat 
we altijd extra handen kunnen 
gebruiken. De twee leken vooral 
geïnteresseerd in het groen rondom het 
gebouw... 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 
vonden de twee nieuwe collega's wel 
een beetje apart. "Piraat-achtig" paste 
nog het best bij het uiterlijk van Sandra 
en René. We zagen dat Sandra vol 
stoere tatoeages zat, een ooglapje om 
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haar nek droeg en een piraatachtig tasje 
bij zich had. Haar man René droeg zee-
laarzen, een oorbel en zelfs een 
papegaai op zijn schouder! En ze lieten 
af en toe wat zeemanskreten als "Ahoi", 
"landrotten" en "Aye-aye" vallen! We 
houden het tweetal, dat aangaf gewoon 
in een huis in Huissen te wonen, maar 
een beetje in de gaten de komende tijd. 
Misschien gaan we wel aan een 
piratenproject beginnen… 

 

Projectopening BB 

Deze week zijn de kinderen verrast door 
twee aangespoelde piraten op school: 
kapitein Fairbanks en Flint. De twee 
zeerovers vertelden over hun avontuur 
op zee en vroegen de kinderen om een 
vervloekte schat te passen. Als dat maar 
goed gaat....  

De kinderen gaan de aankomende 
periode zich verdiepen in het thema 
piraten. We maken van landrotten 
echte Holthuus-zeebonken en werken 
toe naar een feestelijke themadag. 

 
Opvang: babygroep 

Sinds een maand of 2 hebben wij 
verrijdbare bloembakken die dankzij 
ouders goed gevuld zijn met planten. De 
bloembakken gebruiken we als 
afscheiding voor de buitenbedden die 
onder het afdak staan en waar baby’s in 
slapen. Door deze afscheiding kunnen 
de baby's nog beter slapen en daagt 
deze plek voor de oudere kinderen niet 
meer uit tot spel. 

Het zou fijn zijn als u hier tijdens het 
wachten op uw kinderen ook rekening 
mee kunt houden qua geluid. Zodat de 
baby’s zo rustig mogelijk kunnen 
(blijven) slapen. 
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Studiedagen 2020-2021 

Studiedag 9 Ma 28 juni 

Schooljaar 2020-2021 

Zomervakantie* 19 juli t/m 27 aug 

*Afwijkend vanwege Nijmeegse 4daagse 

 

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

