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BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Ik hoop dat iedereen is uitgerust en
heeft genoten van de Hollandse zomer
of buiten onze landsgrenzen vakantie
heeft gevierd
De afgelopen week zijn wij met het hele
team ontzettend druk geweest om 12
groepen te verhuizen, de klassen in te
richten en alles voor de eerste weken
voor te bereiden.

Interne verhuizing
We hebben nog tot de laatste week
voor de vakantie overleg gehad met het
Drieluik over welk lokaal wij in
medegebruik zouden nemen. Wij
hadden een lokaal zo dicht mogelijk bij
de andere Holthuuslokalen voor ogen,
maar dat is helaas niet gelukt.
Wij hebben intern geschoven en
besloten dat Casablanca (groep 8) in dit
lokaal komt. Zij kunnen zich zelfstandig
door het gebouw bewegen en vinden zo
makkelijk de verbinding met de andere
groep 8.
Het Koraalrif (groep 7) komt in het
speellokaal.
Op dinsdag en vrijdag krijgen alle
kinderen dans- en theaterles in de
balletzaal van de Brink.
De groepen 1-2 gymmen in de Brink of
in het speellokaal van het Drieluik dat
we gezamenlijk gaan gebruiken.
In de bijlage vindt u de plattegrond met
de namen van alle klassen. Wij zullen
maandag buiten staan om iedereen
naar zijn/haar lokaal te navigeren.
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Covid-update
Snotneuzenbeleid; Kinderen met
verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar
school. Zij blijven wel thuis bij koorts,
benauwdheid of veel hoesten. En ook
hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.
Ouders in school; In tegenstelling tot
het afgelopen jaar ontvangen wij weer
ouders in de klas. Dit betekent dat u ’s
ochtends tussen 8.15 en 8.30 uur
welkom bent in de klas van uw kind. U
kunt de klas betreden via de ‘nooddeur’
van het lokaal en niet via de
hoofdingangen. De gangen in school
houden we vrij omdat deze te smal zijn.
We verzoeken u vriendelijk de 1,5
meter afstand te respecteren en buiten
te wachten als er reeds veel
ouders/verzorgers in het lokaal
aanwezig zijn.
Vieringen; Vanaf woensdag 1
september vieren wij onze Holthuusmidweek weer met de hele school.
Helaas kunnen we hierbij nog geen
ouders verwelkomen.

Geniet van het laatste vakantieweekend
en tot maandag allemaal.
Namens het gehele Holthuus team,
Mike van de Koppel
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Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie*

25 t/m 29 okt
27 dec t/m 7 jan
28 feb t/m 4 mrt
18 april
25 april t/m 6mei
26 en 27 mei
6 juni
18 juli t/m 26 aug

Studiedagen 2021-2022
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6
Studiedag 7
Studiedag 8
Studiedag 9

27 sept
22 okt
10 nov
18 feb
21 feb
4 april
25 mei
24 juni
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.

