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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Alweer een week voorbij met online-
thuisonderwijs. Extra leesgroepjes, 
leerlab begeleiding, extra aanbod voor 
groep 8 en zelfs online muzieklessen 
van Troef. Het voelde deze week bijna 
als een ‘normale’ schoolweek.  
 

 
 
Komende week gaan we het 
programma nog verder uitbreiden.  
Janneke en Martijntje dansen maandag 
de HAKA met alle kinderen!  
De Haka, de dans van de Maori uit 
Nieuw-Zeeland, gaat ook over SAMEN 
STERK staan! Het is een spirituele 
groepsdans vol energie én gekke 
bekken!  

Volgende week gaan de kinderen met 
z’n allen samen het eerste stuk van de 
Holthuus Haka oefenen! Ze dansen hem 
nu thuis, maar over een tijdje dansen 
we hem allemaal samen op het 
schoolplein! Via de begeleiders horen 
de kinderen hoe laat deze les online 
gaat plaatsvinden.  
 

 
Samen Sterk 
afgelopen week hebben we hulp gehad 
van onze collega’s vanuit de opvang. 
Dagelijks draaien er 2 pedagogisch 
medewerkers mee op de kleutergroep. 
Een sterk staaltje collegialiteit én een 
ontzettend mooie ontwikkeling waarbij 
we de overgang van opvang naar 
onderwijs nog beter op elkaar af 
kunnen stemmen.  
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Welbevinden en advies groep 8 
Januari staat normaliter in het teken 
van de leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS-
toetsen), schoolbespreking, rapporten, 
oudergesprekken en het definitieve 
advies voor groep 8.  
Door de Lock down komt dit allemaal te 
vervallen maar we hebben een plan 
gemaakt wat we graag met u delen.  
 
De LVS-toetsen voor groep 3 t/m 7 
worden verplaatst naar maart zodat we 
ook na deze periode de ontwikkeling 
van de kinderen kunnen volgen. Voor 
groep 8 is maart te laat. Om het advies 
definitief te maken zullen we onze 
observaties, informatie van de 
bovenbouwcollega’s en data van begin 
groep 8 en midden groep 7 gebruiken.  
De kleutersignalering zal in april 
plaatsvinden.  
 
De rapporten 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 stil 
staan. Meer informatie delen we met u 
in de volgende nieuwsbrief.  
 
 
 
 

Schoolopening en studiedagen 
Het lijkt nog heel ver weg maar hopelijk 
mogen we in februari weer open. In 
februari staan 2 studiedagen gepland. 
Eén op de dag voor de vakantie 12-2 en 
één direct na de vakantie 22-2.  
Afhankelijk van de datum waarop we 
open gaan zullen we een studiedag 
teruggeven en fysiek onderwijs geven. 
We houden de ontwikkeling 
nauwlettend in de gaten en nemen u 
hierin mee.   
 
Schoolhekken  
Er was wat onduidelijkheid over de 
vraag welke hekken ’s ochtends wel of 
niet open zijn. Alle hekken zijn ’s 
ochtends open en worden om 14.30 uur 
gesloten. Dit betekent dat de 
hoofdingang na 14.30 uur de ingang is 
die gebruikt kan worden.   
 
Fijn weekend en we wensen u weer 
heel veel succes de komende week. 
 
 
Mike van de Koppel 
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Schoolkas 
Hij staat er al even maar helaas hebben 
we er nog niet met de kinderen in 
kunnen werken. Afgelopen 
kerstvakantie is er ontzettend hard 
gewerkt, door de oudercommissie, aan 
onze nieuwe aanwinst in de schooltuin. 
We hopen er komend voorjaar heel veel 
groente en fruit in te kunnen gaan 
kweken.  
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Noodopvang   
“speurtocht door de school” 
De kinderen van de noodopvang zijn 
afgelopen twee weken vol 
enthousiasme bezig geweest met een 
speurtocht door de school. Eerst samen 
op zoek naar een van de twaalf 
opdrachtplekken om daar vervolgens 
opdrachten uit te voeren als. Het 
bouwen van een brug over het water, 
elkaar geblinddoekt over een parcours 
begeleiden, samen een paars-oranje-
groene clown schilderen met alleen 
maar de kleuren rood, blauw en geel 
hebt, letters voelen in een voeldoos, op 
zoek naar antwoorden in de 
Rivierenatlas...  

Voor de opdrachten waren letters te 
verdienen die uiteindelijk een uitspraak 
vormden. Afgelopen maandag kwamen 
de groepjes tot puzzelen en het eerste 
groepje meldde zich: “We hebben ‘m! 
Het is SAMEN KERST ‘UITROEPTEKEN’!” 
Héél dichtbij, maar nét niet...  

na even schuiven hadden zij ook het 
tweede woord goed neergelegd. Wat 
hebben deze kids ongelooflijk fijn 
samengewerkt aan deze zoektocht.  

En... ouders en kinderen thuis. Neem in 
gedachten even een wandeling door 
onze school, want hier volgt een echte 
Holthuus zoekvraag uit de speurtocht 



Nieuwsbrief 7 - 25 januari 2021 
pagina 4 / 5 

voor jullie: Weten jullie waar in de 
school rode laarsjes en een aardbei 
samen komen?  

Weet jij het; mail je antwoord naar 
Janneke en je krijgt de foto van deze 
plek teruggestuurd! 
j.vandervlugt@stichtingatos.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:j.vandervlugt@stichtingatos.nl
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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 

 


