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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Deze week gaat het eerste officiële 
schoolproject van start. De komende 
weken werken we door de hele school 
heen aan het thema Middeleeuwen. We 
hebben dit thema gekoppeld aan het 
thema van de Kinderboekenweek: “En 
Toen?” 
 

 
 
 
 
 
 

Midweek 
De opening van dit project stond 
gepland tijdens de midweek. Helaas 
hebben we met het hele team 
besloten de midweek tijdelijk niet 
door te laten gaan. We willen onze 
begeleiders zo fit mogelijk houden, 
gezien het feit dat het dagen duurt 
voordat er getest kan worden en dit 
dan ten koste gaat van de kinderen. 
We hebben afgelopen week al één 
klas thuis moeten laten werken en dit 
willen we voor iedereen tot een 
minimum beperken. Mocht de 
voorrangsprocedure op het testen van 
Corona goed blijken te werken dan 
gaan we ons besluit heroverwegen.  
 
Leerlingenraad 20-21 
Eveneens zouden we de 
leerlingenraad presenteren. Dit doen 
we komende vrijdag zodat ik kennis 
kan maken met onze leerlingen die dit 
schooljaar gaan meedenken over 
belangrijke schoolthema’s.  
 
Protocol thuiswerken 
Voor de zomervakantie hebben we u 
gevraagd om een Corona-enquête in 
te vullen. Dit heeft u in groten getale 
gedaan, waarvoor dank. Met alle 
feedback hebben we met de 
directeuren van stichting ATOS en het 
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managementteam geprobeerd een zo 
duidelijk mogelijk protocol rondom 
thuisonderwijs neer te zetten. Hierin 
hebben we onderscheid gemaakt 
tussen collega’s die met Corona-
klachten thuis zijn en thuisonderwijs 
kunnen verzorgen en collega’s die 
daadwerkelijk ziek zijn en geen 
onderwijs kunnen bieden. Ook voor 
de leerlingen hebben we dit 
onderscheid gemaakt.  
We zullen dit protocol als bijlage 
meesturen. Mocht u hier nog vragen 
over hebben dan hoor ik dit graag. 
 
Schoolritme en groep 7/8 
De leerlingen uit groep 7/8 hebben de 
afgelopen maanden een aangepast 
schoolritme gehad. Vanaf 21 september 
willen we dit ritme voor iedereen weer 
normaliseren. Dit betekent dat ook de 
groepen 7/8 weer naar school gaan van 
08.30-14.00 uur. Inloop 8.15 uur! 
 
Een fijn weekend! 

 

Mike van de Koppel  
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MR-medezeggeschapsraad 
Evenals in de laatste maanden van het 
vorig schooljaar is de MR-raad ook dit 
jaar weer gestart met veel aandacht 
voor COVID. Dit is gericht op beleid, 
maatregelen en vooral communicatie 
hieromtrent. Zo hebben wij kritische 
feedback gegeven ter verbetering van 
communicatie over wanneer een kind 
wel/niet naar school kan en worden we 
daarnaast net als vorig jaar actief 
betrokken door de directie bij COVID 
zaken. Zo kunnen wij de belangen van 
ouders en kinderen in een vroeg 
stadium mee laten wegen. Over die 
belangen gesproken, ik doe bij deze 
meteen een oproep: vind je dat jouw 
belang als ouder niet goed in beeld is? 
Laat het ons weten via 
mr.holthuus@stichtingatos.nl  
Wij zijn er voor jullie! 
 
Schoolmaatschappelijk werk 

Wist u dat er in Nederland 86.000 
kinderen per jaar te horen krijgen dat 
hun ouders gaan scheiden? 1 op de 3 
kinderen ervaart de scheiding als een 
vechtscheiding. Een ervaring waarvan 
u hoopt dat uw kind dit niet hoeft 
mee te maken. Een scheiding kan 
ingewikkeld zijn en er komt veel bij 
kijken. De schoolmaatschappelijk 
werker kijkt graag met u mee en leert 

u te kijken door de ogen van uw kind, 
waardoor de gevolgen van een 
scheiding voor uw kind beperkt 
worden. Naast deze hulp kunt u bij 
schoolmaatschappelijk werk ook 
terecht voor praktische vragen 
rondom de scheiding; bijvoorbeeld 
over het ouderschapsplan, financiën 
schoolmaatschappelijk werker, Alice 
Nijeboer, is bereikbaar via 
telefoonnummer: 06-55192495 of via 
de intern begeleider.  
 
Flessenactie Ilona 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen zijn er ontzettend veel 
acties gestart om Ilona te helpen om 
zoveel mogelijk geld binnen te halen 
voor haar operatie. Ook vanuit de wijk 
komen bewoners met mooie 
initiatieven. Vanaf maandag 21 
september staat er een aanhanger op 
het grasveld bij de hoofingang. Het 
idee is om zoveel mogelijk lege flessen 
te verzamelen en ze daar in te 
leveren. We hopen dat u meedoet en 
ook wij als school ons steentje kunnen 
bijdragen. 
 

mailto:mr.holthuus@stichtingatos.nl
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Dierenweide Slingerbos 
Een groot aantal Huissense vrijwilligers, 
waaronder toekomstige Holthuus 
ouders, zetten zich al lange tijd in voor 
de Dierenweide.  
Heeft u in het Gemeentenieuws al een 
eerste oproep gezien voor Lingewaard 
Doet? Dierenweide Slingerbos doet 
mee! Met het geld kunnen de 
vrijwilligers de weide opknappen. Vanaf 
11 september vallen cheques van € 10,- 
in de brievenbus. Stop deze cheque niet 
in de oud papierbak, maar lever hem in 
bij Mike of de begeleider van uw kind!  
 

Naschools aanbod  
Net als andere jaren bieden we als 
school een naschools aanbod aan. 
Komende maanden kunt u uw kinderen 
aanmelden voor Spaanse les , Engelse 
les en musical les. Vanaf vandaag staan 
de flyers en de contactgegevens van de 
aanbieders weer op onze website.  
https://www.ikc-holthuus.nl/naschools-aanbod 
 
 
 
 

Moestuin 
Wij zijn een groepje enthousiaste tuin-
ouders die vorig schooljaar regelmatig 
met uw zoon of dochter in de 
schooltuin hebben gestaan. 

Samen de planten water geven, zaadjes 
planten, onkruid wieden, harken en 
spitten, bloemen plukken, groentes 
oogsten... En nog veel meer. 

Ook komend schooljaar hebben we heel 
veel zin om aan de slag te gaan. Daarbij 
willen we ons gaan richten op het 
uitbreiden/onderhouden van de 
moestuin.  

We komen op woensdagmiddagen 
tussen 12.15 en 14.00 en ontvangen 3 
groepjes kinderen van groep 1 t/m 
groep 8. Steeds een half uurtje. 

Sommigen van ons komen 1 keer per 
maand en sommigen om de week. We 
hebben wel nieuwe tuinouders nodig 
om ons te versterken.  

Heb jij zin om 1 of meer keer per maand 
2 uurtjes met ons in de tuin aan de slag 
te gaan? Je mag ook een oma, opa, 
tante of oom etc. zijn.  

https://www.ikc-holthuus.nl/naschools-aanbod
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Laat je horen via Facebook (IKC 't 
Holthuus) of meld je aan via 
Minke/Timon of Laura 
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Studiedagen 2020-2021 

Studiedag 1 

Studiedag 2 

Studiedag 3 

Studiedag 4 

Studiedag 5 

Studiedag 6 

Studiedag 7 

Studiedag 8 

Studiedag 9 

ma 28 september   

vrij 16 oktober   

woe 11 november   

ma 7 december 

vrij 12 februari 

ma 22 februari   

woe 24 mrt 

ma 28 juni 

di 29 juni 

Schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

2e Paasdag 

Koningsdag 

Meivakantie 

2e Pinksterdag 

Zomervakantie 

19 okt t/m 23 okt 

21 dec t/m 1 jan 

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 

 


