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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 

 

We zijn alweer een aantal weken 
onderweg in 2020. Nieuwe projecten 
zijn opgestart, de eerste muzieklessen 
hebben plaatsgevonden en de 
leerlingvolgsysteemtoetsen worden op 
dit moment afgenomen.  
 

Vorige week heb ik jullie geïnformeerd 
over het muziekproject voor de 
kinderen en het festival wat volgt op 3 
juli aanstaande. De kaartverkoop voor 
het Holthuus Festival is ondertussen 
gestart en we horen dat het erg goed 
loopt. Via de Holthuuswebsite kunt u 
kaarten bestellen.  

https://www.ikc-holthuus.nl/festival 

Rapportgesprekken 
Op 13 en 18 februari vinden er 
rapportgesprekken plaats. Via Parro 
kunt u zichzelf intekenen.  
 

Schoolplein 
In december 2018 is de voorzijde van 
ons schoolplein opgeleverd en de 
kinderen kunnen al meer dan een jaar 
genieten van de fantastische 
buitenruimte. Komende maand starten 
we met de achterzijde van het plein. De 
tekeningen zijn besproken met de 
kinderen van de leerlingenraad en zij 
waren dolenthousiast. We hopen eind 
maart klaar te zijn zodat we er komend 
voorjaar van kunnen genieten.  
 
SWL 
De afgelopen weken hebben we achter 
de schermen diverse gesprekken 
gevoerd met Stichting Welzijn 
Lingewaard. SWL organiseert elke 
eerste donderdag van de maand een 
koffie uurtje voor mensen die daar 
behoefte aan hebben.  

 
 

https://www.ikc-holthuus.nl/festival
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Vanaf 6 februari zal dit gaan 
plaatsvinden binnen ons IKC. Zo krijgen 
wij de verbinding tussen jong en oud en 
hopen we op mooie gesprekken en 
gezamenlijke activiteiten. De pilot loopt 
tot de zomervakantie waarna we met 
elkaar evalueren.   
 
Parro-Schoolkassa  
Vanaf deze maand werken we, voor het 
innen van de ouderbijdrage, met 
schoolkassa. De kampbijdrage zal 
binnenkort via deze manier geïnd 
worden. Schoolkassa is gekoppeld aan 
ons administratiesysteem Parnassys.  

 
Zorg 
In de periode januari/ februari worden 
de twee jaarlijkse Citotoetsen 
afgenomen. Daarnaast wordt het 
rapport van uw kind geschreven en met 
u als ouder besproken.  
Samen met het gehele team kijken we, 
tijdens de studiedagen op 6 en 7 
februari, naar onze schoolopbrengsten. 

Ook worden de ingezette interventies 
zoals de extra lees- en 
rekenondersteuning en de begeleiding 
vanuit het Leerlab Zon met elkaar 
geëvalueerd. Dit laatste gebeurt samen 
de begeleiders en intern begeleiders. 
Met al deze informatie maken we 
plannen en zetten we nieuwe 
interventies in voor periode 2.  
Mocht uw kind extra ondersteuning 
buiten de groep krijgen dan wordt u 
hiervan op de hoogte gebracht.  
 
Een fijne week. 
 
Mike van de Koppel 
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Carnaval-Alaaaaaf… 
Het duurt nog even maar vrijdag 21 
februari is het weer carnaval! De 
kinderen mogen die dag verkleed naar 
school komen. We maken er een 
gezellige dag van en om 14:00 hebben 
de kinderen vakantie! Gelieve geen 
confetti, zwaarden, pistolen of andere 
wapens mee naar school nemen. Alvast 
bedankt! Is er een ouder die foto’s wil 
maken? Je kan je aanmelden bij 
Frederiek (f.stadler@stichtingatos.nl)  
 

 
 
Kampinformatieavond 5 februari  
Op donderdag 5 februari is onze 
gezamenlijke kampinformatieavond 
voor ouders! Eén avond voor de onder- 
én bovenbouw. 
Tijdens deze avond komt u het 
kampthema te weten, hoort u bij welke 
activiteiten u kunt helpen, krijgt u te 
horen hoe de kampdagen verlopen en 
hebben we alvast een eerste 
werkmoment gepland voor de 
activiteiten/werkgroepen. Het is handig 
om uw agenda mee te nemen om 

eventueel een vervolgafspraak te 
kunnen maken. 
Het inschrijven voor ouderhulp bij de 
activiteiten verloopt via Parro. Het 
opgeven voor het vervoeren van de 
kinderen gaat net zoals andere jaren op 
papier. Alle kampinformatie is terug te 
lezen in de kampmappen van de onder- 
en bovenbouw. Deze vindt u in de 
teamkamer.  
  
Inschrijven activiteiten via Parro: vanaf 
woensdagmiddag 29 januari  
Kampinformatieavond: 5 februari inloop 
om 19.00, start 19.15 uur 

Locatie: Midweekhal 
  
We hopen zoveel mogelijk ouders te 
mogen begroeten tijdens deze speciale 
bijeenkomst, zodat we er met elkaar 
weer een spetterend kamp van maken. 
  
Groetjes namens de kampcommissies,  
Onderbouw: Maaike, Janita, Barbara en 
Daphne  
Bovenbouw: Els, Paul en Minke 

 
Nieuwe methode voor Topo 
Voor de groepen 6 t/m 8 is de methode 
“Junior Bosatlas” aangeschaft. Met deze 
nieuwe (up-to-date) methode, wordt er 
gewerkt met de kinderen aan hun 
topografische kennis, 
studievaardigheden en het werken met 
een atlas. 
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Wilt u de methode een keer inkijken? 
Dan bent u van harte welkom bij de 
begeleiders van de bovenstaande 
groepen. 
Op de volgende website vindt u 
informatie over deze methode:  
https://www.bosatlas.nl/basisonderwijs

/de-junior-bosatlas.  

 

Namens de Medezeggenschapsraad 
Hallo, wij zijn de MR en houden ons 
vooral bezig met beleidszaken van IKC ‘t 
Holhuus. Klinkt saai hè…. 
Neem nou het beleid omtrent veiligheid 
in de school; er zijn duidelijk 
vluchtwegen en ieder jaar wordt een 
evacuatie-oefening gehouden. Alles 
goed en wel toch? ….. maar straks 
wordt het schoolplein verbouwd, 
bomen gekapt, vrachtwagens die af en 
aan rijden tijdens de schooluren.  
En tijdens het Kamp? Zijn daar 
vluchtwegen, hoe is veiligheid daar 
geregeld? Gelukkig houdt de MR de 
school hierop scherp. 
Kritisch blijven, ook als iets goed lijkt. 
De basishouding van de MR. 
Wat vind jij eigenlijk belangrijk?  
mr.holthuus@stichtingatos.nl 
https://www.ikc-holthuus.nl/mr 

 
 
 
 
 

Atelier Kinderdagverblijf  
In de kerstvakantie is er, in de hal van 
het kinderdagverblijf, een atelier 
gemaakt. Sindsdien wordt daar door 
diverse groepen volop gebruik van 
gemaakt. Het is een groot succes! 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.bosatlas.nl/basisonderwijs/de-junior-bosatlas
https://www.bosatlas.nl/basisonderwijs/de-junior-bosatlas
mailto:mr.holthuus@stichtingatos.nl
https://www.ikc-holthuus.nl/mr
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KALENDER SCHOOLJAAR 2019-2020 
  

Studiedag 4 
Studiedag 5 

6 februari 
7 februari  

Carnaval/voorjaar 
Studiedag 6 

24 t/m 28 febr. 
25 maart 

2e paasdag 13 april 
Meivakantie 27 april t/m 1 mei 
Bevrijdingsweek 4 t/m 8 mei 
Hemelvaart 21 t/m 22 mei 
2e pinksterdag  
Studiedag 7 
Studiedag 8 

1 juni  
19 juni 
22 juni 

Zomervakantie  13 juli t/m 21 aug. 
 
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

