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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Komende maandag, 8 juni, is het dan 
eindelijk weer zover. We gaan in zijn 
geheel open en mogen alle kinderen 
weer verwelkomen. Zoals u in de brief 
van 02-06-2020 al gelezen heeft 
veranderd er weinig voor onze locatie. 
We scherpen een aantal zaken omtrent 
brengen en halen iets aan om drukte en 
dus lastige situaties te voorkomen. 
In deze nieuwsbrief de laatste school 
specifieke punten voor komende 
maandag en natuurlijk ander belangrijk 
nieuws. 
 
Brengen en halen 

Het brengen en halen verloopt goed. 
We blijven de nooddeuren gebruiken en 
houden 1,5 meter afstand van elkaar op 
het schoolplein. We willen u wel vragen 
om meer verspreid te gaan staan op/ 
buiten het schoolplein en het 
schoolplein direct te verlaten.  
Om een betere doorstroom te krijgen 
tijdens het brengen en halen hebben we 
besloten dat de leerlingen vanaf groep 
7 van 08.15 uur tot 13.45 uur naar 
school gaan en dat de verlengde inloop, 
08.00 uur tot 08.45 uur blijft bestaan.  
 
Noodopvang 
U kunt vanaf maandag géén gebruik 
meer maken van de noodopvang. 
 

 
 
Pauzetijden 
We spreiden, net als voorgaande 
weken, de pauzes om een drukte te 
voorkomen. Zo spelen de groepen 3-4-5 
en 6-7-8 apart van elkaar buiten.  
 
Welbevinden gesprekken 24 en 30 juni 
Via Parro kunt u zich vanaf 2 juni 
inschrijven voor de 
welbevindengesprekken. Vanaf groep 5 
zijn dit wederom driehoekgesprekken. 
Deze gesprekken vinden plaats op 
school met in achtneming van de RIVM- 
maatregelen en we gebruiken de 
nooddeur. 
Mocht u een fysiek gesprek niet prettig 
vinden dan kunt u dat aan de begeleider  
van uw kind laten weten en vindt het 
gesprek op het geplande tijdstip plaats 
via Google Meet.  
 
Afscheid groep 8 
Voor onze schoolverlaters is het dit jaar 
ook allemaal anders dan dat ze gewend 
zijn. Ondanks deze rare tijd maken we 
er een fantastisch afscheid van. Met de 
nodige aanpassingen en door meerdere 
malen te spelen is het mogelijk om de 
musical voor ouders/verzorgers op 
school te laten zien. Hierdoor krijgen de 
kinderen een spetterende afsluiting van 
hun basisschooltijd.  
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Meer informatie is deze week via de 
begeleiders van groep 8 per mail naar 
desbetreffende ouders/verzorgers 
verzonden.  
 
Externen in school 
Vanaf maandag (8 juni) mogen, indien 
noodzakelijk, externen weer binnen de 
school aan het werk. Dit betekent dat 
begeleiding van kinderen onder 
schooltijd weer mogelijk is. Onze intern 
begeleiders Nine en Floor bekijken hoe 
we dit, volgens de richtlijnen van het 
RIVM, in praktijk kunnen brengen. Nog 
niet alle externe partijen mogen vanuit 
eigen beleid weer op scholen aan het 
werk. Dit stemmen we met 
desbetreffende personen af.  
 
Groepsindeling 
Achter de schermen zijn we alweer druk 
bezig met de groepsindeling voor 
schooljaar 20/21. We blijven komend 
jaar werken met 17 groepen. De 
indeling is als volgt: 
5x groep 1-2 
2x groep 3 
3x groep 4 
2x groep 5 
2x groep 6 
1x groep 7 
1x groep 7-8 
1x groep 8  

 
 
Tijdens de doordraaiochtend, op 
donderdag 2 juli, krijgen de kinderen te 
horen in welke groep ze komen en wie 
hun begeleider wordt. Ouders worden 
die ochtend per mail op de hoogte 
gebracht.  
 
Afscheid Jochem/nieuwe begeleider 
Na veel fijne, plezierige en waardevolle 
jaren op ’t Holthuus heeft Jochem een 
moeilijk maar dapper besluit genomen. 
Jochem is toe aan een nieuwe 
omgeving/prikkel en gaat verder kijken 
naar een andere werkplek. We gaan 
hem als collega en begeleider enorm 
missen en wensen hem het allerbeste 
toe. Dit betekent dat wij op zoek zijn 
naar een nieuwe begeleider om ons 
team te komen versterken.  
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Studiedagen  
De studiedagen die voor dit schooljaar 
gepland staan, blijven gewoon staan. 
Deze studiedagen zijn belangrijk voor 
ons als team om ons te kunnen 
blijven door ontwikkelen en om het 
nieuwe schooljaar voor te bereiden.  
 

Schoolfotograaf 
Vanaf volgende week zijn we écht weer 
allemaal samen. Precies op tijd voor de 
schoolfotograaf! 
Ook dit jaar komt Erica Derksen weer 
foto’s maken. Wij hebben ervoor 
gekozen om alleen groepsfoto’s en 
individuele foto’s van de kinderen te 
laten maken. Het maken van foto’s van 
broertjes en zusjes zorgt voor teveel 
loop door de school en om die reden 
slaan wij deze foto’s een jaartje over.  
De begeleiders van de groep komen in 
de groepsfoto, maar wel volgens de 
richtlijnen van het RIVM. 
Wanneer jouw kind/jullie kinderen aan 
de beurt zijn, wordt gedeeld op Parro. 
Say cheese! 
  
Mike van de Koppel  
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Kalender  

  
Schooljaar 19-20      
Studiedag 7   
Studiedag 8   
Welbevinden 
gesprekken  

19 juni   
22 juni   
24 en 30 juni  

Zomervakantie    
  
Schooljaar 20-21  
Herfstvakantie  
Kerstvakantie  
Voorjaarsvakantie  
2e Paasdag  
Koningsdag  
Meivakantie  
2e Pinksterdag  
Zomervakantie  

13 juli t/m 21 aug   
  
  
19 t/m 23 okt  
21 t/m 1 jan  
15 t/m 19 feb  
5 april  
27 april  
3 mei t/m 14 mei  
24 mei  
19 juli t/m 27 aug  
  
  

 
 
 


