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Beste ouders/verzorgers, 

 

Ouderbetrokkenheid op school 

Boekdoen met kleuters, timmeren en 

zagen op Holthuusjesdag, organiseren 

en helpen op kamp, versieravonden 

voor vieringen, Kerstmarkt, helpen in de 

moestuin, luizenpluizen, uitjes met de 

groep, extra lezen…  

Een kleine greep uit alle activiteiten 

waarbij wij u, onze Holthuus ouders, 

heel hard nodig hebben. 

Afgelopen anderhalf jaar waren 

bovenstaande activiteiten helaas niet 

mogelijk.  

We hopen snel weer een beroep op u  

te kunnen doen!  

Want samen ontdekken, verwonderen 

en leren maakt ‘t Holthuus ‘bijzonder’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie avond 30 september 2021 
Donderdag 30 september ontvangen wij 
u graag op school voor de IKC 
informatie avond.  
Er zal om 19.30 uur een gezamenlijke 
start zijn met de Ocie/MR/OC op het 
schoolplein. 

Na een korte introductie vanuit directie 
en de oudergeledingen kunt u naar de 
klas van uw zoon/dochter óf naar de 
opvang.  

U kunt zich inschrijven via de Parro app.  

Start avond   19.30 uur 
Ronde 1:   19.50 uur -20.20 uur 
Ronde 2:   20.30 uur -21.00 uur 
Einde avond  21.00 uur 
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Schooltuin 
Heeft u de prachtige moestuin, met kas, 
op school al bewonderd!?  
Daar staan de mais, bonen en de 
pompoenen volop te groeien.  
Wij kunnen niet wachten tot we weer 
met de kinderen kunnen gaan oogsten. 
En natuurlijk samen water geven, 
zaadjes planten, onkruid wieden, 
harken, spitten en bloemen plukken. 
We komen op woensdagmiddagen 
tussen 12.15 en 14.00 op school en 
gaan aan de slag met kleine groepjes 
kinderen.  
Sommigen van ons komen 1 keer per 
maand en sommigen om de week.  

Wij zoeken versterking!  
Heb jij zin om 1 of meerdere keren per 
maand, 2 uurtjes in de tuin aan de slag 
te gaan?  
Grootouders, andere familieleden, 
buren zijn ook welkom! 
Opgeven is mogelijk via Facebook (IKC 't 
Holthuus) of de begeleider van je kind. 
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Welkom Jolien! 
Na de herfstvakantie komt Jolien ons 
team versterken. Zij vervangt Liset, die 
naar Rotterdam verhuisd. Ze stelt 
zichzelf even voor. 
Hallo, ik ben Jolien Vos en ben 41 jaar. 
Ik woon samen met mijn dochters 
Maéve en Abbey in Velp.  
De afgelopen jaren heb ik gewerkt op 
o.b.s Jan Ligthartschool in Arnhem. 
Maar na de herfstvakantie is het tijd 
voor een nieuwe uitdaging en mag ik les 
komen geven in het Kraaiennest. 
Als ik niet aan het werk ben, ga ik graag 
erop uit met mijn dochters om te 
wandelen of lees ik graag een spannend 
boek.  
Ik heb ontzettend veel zin om te 
beginnen na de herfstvakantie en 
iedereen te gaan ontmoeten! 

 

Allereerste keer Midweek!  
Het Luchtkasteel stond vorige week 
woensdag, voor het eerst in heel veel 
maanden, weer op het podium tijdens 
de Midweek. Voor bijna alle kinderen 
was dit de eerste keer!  

We hebben de kinderen van de school 
ons Startlied laten horen en hebben 
verteld over de paspoorten die we aan 
het maken zijn. 

 
 
Nieuw project 
In alle groepen zijn we gestart met het 
project ‘De kunst om JEZELF te zijn’.  
De kinderen onderzoeken welke 
vormen van kunst er allemaal zijn, gaan 
zelf aan de slag met kunst maken en 
denken over wat kunst zegt over wie je 
bent. 
Een mooi 
onderwerp om 
elkaar (beter) 
te leren 
kennen! 
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Ik hoop u allen te mogen begroeten op 
de informatie avond donderdag 30 
september. 

 
Mike van de Koppel  
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Vertrouwenspersonen 
en aandachtsfunctionarissen 
op IKC ‘t Holthuus   

Een school is net een groot gezin, een 
afspiegeling van de maatschappij. We 
komen hier dagelijks samen. Een plek 
waar we samen leren, samen spelen, 
samen werken! Groot en klein, ieder 
met z’n eigen talenten en 
ontwikkelpunten, ieder met z’n eigen 
verhaal.  
Soms ontstaan er vragen of zorgen die 
hele zorgvuldige aandacht behoeven. 
Dat kunnen zorgen om uw (of 
andermans) kind zijn, een heftige 
verandering in uw thuissituatie, het 
ervaren van een onveilige situatie op 
school of thuis, een ontevreden gevoel 
over een situatie of persoon in de 
school, etc.  
In eerste instantie worden zorgen of 
klachten met de begeleider van uw kind 
besproken en/of met de 
direct betrokkenen. Wij nemen u en uw 
kind serieus en zoeken samen met 
u naar de best mogelijke 
oplossing. Hierin kan de gezinscoach, 
waar wenselijk, een rol spelen. Zij is 2x 
per week op school.  
Voor klachten over onderwijskundige 
zaken dient u zich te richten tot 
de begeleider, intern begeleider of 
directeur van de school.   

Interne  vertrouwenspersoon:   
bij klachten omtrent schoolse 
aangelegenheden (bijvoorbeeld 
klachten over ongewenst gedrag op 
school), wanneer uw vraag/zorg niet bij 
de begeleider van uw kind hoort te 
liggen of indien de kwestie 
vertrouwelijk van aard is, kunt u contact 
opnemen met de interne 
vertrouwenspersonen van onze school.  
Een interne vertrouwenspersoon zorgt 
ervoor dat zorgen/klachten van zowel 
kinderen als ouders/verzorgers gehoord 
worden, serieus worden genomen en 
op een zorgvuldige manier worden 
afgehandeld. Mocht het nodig 
zijn, wordt een klacht doorverwezen 
naar de externe vertrouwenspersoon 
van stichting ATOS en/of de landelijke 
klachtencommissie. Dit alleen met 
toestemming van de persoon die de 
klacht heeft ingediend. 
  
Aandachtsfunctionaris kindermishande
ling en huiselijk geweld:  
Als er sprake is van een onveilige 
situatie in uw of andermans 
thuissituatie, kunt u áltijd direct contact 
opnemen met Veilig Thuis, de 
huisarts of de praktijkondersteuner. Bij 
acute onveiligheid is 112 de beste 
optie.  
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Bij twijfel of vragen kunt u contact 
opnemen met 
de aandachtsfunctionaris van de 
school. Zij werkt binnen het IKC en heeft 
brede kennis op het gebied van de 
aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Bovendien 
werkt zij op basis van de landelijke 
wettelijke eisen van de meldcode. Zij 
adviseert u welke stap er genomen 
moet worden.   
           
Samengevat:   
1.Overleg het liefst eerst met 
de begeleider van uw kind.  
2.Bij klachten over onderwijskundige 
zaken: overleg met de intern begeleider 
(Floor Wierink OB, Nine van Bon BB of 
de directeur).  
3.Bij klachten/zorgen over schoolse 
aangelegenheden: overleg met 
de interne vertrouwenspersoon:  
Mariska Scholten  
(m.scholten@stichtingatos.nl of  
Kyla Esschendal  
(k.esschendal@stichtingatos.nl)  
4.Bij zorgen over thuissituaties:  
neem direct contact op met huisarts of 
Veilig Thuis. Eventueel overleg met 
de aandachtsfunctionaris:  
Nine van Bon  
(n.vanbon.@stichtingatos.nl) of  

Floor Wierink 
(f.wierink@stichtingatos.nl)  
5.Voor vragen en advies over de 
thuissituatie kan 
onze gezinscoach ingezet worden; 
Alice Nijeboer van Rijnstad  
(A.Nijeboer@rijnstad.nl)  
6.Inschakelen externe 
vertrouwenspersoon (mevrouw 
Y. Kamsma: info@viavitalis.nl 
7.Indienen klacht bij onafhankelijke 
landelijke klachtencommissie (zie 
website; klachtenprocedure). 
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Vakanties 2021-2022 

Herfstvakantie        25 t/m 29 okt 

Kerstvakantie                 27 dec 
t/m 7 jan 
Voorjaarsvakantie  28 feb t/m 4 

mrt 

2e paasdag                    18 april 
Meivakantie                       25 april t/m 
6mei 
Hemelvaart                       26 en 27 mei 
2e pinksterdag                   6 juni 
Zomervakantie*               18 juli t/m 26 
aug  

 
Studiedagen 2021-2022 
Studiedag 1  27 sept 
Studiedag 2  22 okt 
Studiedag 3  10 nov 
Studiedag 4  18 feb 
Studiedag 5  21 feb 
Studiedag 6  4 april 
Studiedag 7  25 mei 
Studiedag 8  24 juni 
Studiedag 9  27 juni 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

