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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Dit was hem dan, de allerlaatste 
nieuwsbrief van het jaar. We hebben 
u via deze weg geprobeerd zoveel 
mogelijk op de hoogte te houden en 
mee te nemen in keuzes die we 
hebben gemaakt in dit hele bijzondere 
jaar. We gaan er samen met de 
kinderen een gezellige laatste week 
van maken en sluiten het jaar in stijl 
af. Zo gaan de groepen 3 t/m 7 nog 
genieten van de eindmusical van 
groep 8, hebben we op donderdag 
voor alle kinderen van de school een 
toneelvoorstelling van theatergroep 
KLETS en vieren we vrijdagochtend 
het afscheid van Jochem. Na dit 
drukke programma is het tijd voor 
vakantie. Normaliter zijn er veel 
ouders die afscheid willen nemen van 
begeleiders. We willen u vragen, 
mocht u hier behoefte aan hebben, 
dit te verdelen over de week. Zo 
voorkomen we ongemakkelijke 
druktes tijdens de laatste dag van het 
schooljaar.  
 
Menno  
Afgelopen week heeft ook Menno 
aangeven dat hij ’t Holthuus na 10 jaar 
gaat verlaten. Hij heeft een nieuwe 
baan als conciërge gevonden bij de 
Jacobiberg, wat altijd al een droom 
van hem was. We zullen nog afscheid 

gaan nemen maar hoe dit eruit gaat 
weten we op dit moment nog niet. 
We wensen hem in ieder geval heel 
veel succes en plezier op zijn nieuwe 
werkplek.  
 
Start schooljaar 20-21  
Zoals het er nu naar uitziet gaan we 
tijdens de eerste dag van het schooljaar 
verder waar we voor de vakantie 
gebleven zijn. Dit betekent dat; 

 we een inloop hebben tot 08.30 uur. 

 de groepen 7/8 om 08.15 uur starten.  

 de kinderen naar binnen gaan via de 
nooddeur.  

 de groepen 7/8 om 13.45 uit zijn. 

 1 ouder per gezin de kinderen ophaalt. 

 U uw kinderen thuis houdt volgens het 
protocol. (RIVM) 

 
Nieuwe MR 
Vorige maand heeft u uw stem uit 
kunnen brengen op 4 MR kandidaten. 
Er is massaal gestemd en het lag erg 
dicht bij elkaar. Uiteindelijk zijn 
Mirjam Lemmens en Marleen van 
Halder met meerderheid van 
stemmen gekozen tot onze nieuwe 
MR leden. Ze hebben zich tijdens de 
laatste MR vergadering al voorgesteld 
en starten officieel in het nieuwe 
schooljaar.  
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Digitale agenda 
De jaarplanning voor komend schooljaar 
is klaar en alle belangrijke data hebben 
we voor u klaargezet in onze digitale 
kalender. Wilt u alle data direct 
automatisch in uw kalender?   
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. 

 
Holthuusjesdag 
Het duurt nog even en of het RIVM het 
toelaat weten we nog niet zeker, maar 
de voorpret begint alweer: De 
Holthuusjesdag 2020 komt er weer aan!  
Om het volgend schooljaar allemaal in 
goede banen te kunnen leiden hebben 
we uw spullen en hulp weer hard nodig! 
Daarom willen we u vragen maandag 21 
september alvast in uw agenda te 
zetten. Voor die dag zelf hebben we 
natuurlijk veel spullen en hulp nodig om 
het weer allemaal te bouwen, dus zet al 

het hout en bouwmateriaal apart en 
begin vast te verzamelen.  
Uit de evaluatie van afgelopen keren is 
echter gebleken dat het te intensief is 
om alleen met de kinderen op te 
ruimen. Dit jaar zoeken we dus ook 
ouderhulp op donderdag 24 september 
om vanaf 13.00 uur op school te komen 
en met z'n allen de boel op te ruimen. 
Ook deze hulp hebben we hard nodig 
om deze fantastische dag door te 
kunnen laten gaan! 
 
 

 
Fijn weekend, fijne vakantie en tot 
volgend schooljaar, 
 
Mike van de Koppel.  
 
 
 

 
 
 

https://accounts.google.com/signup?hl=nl
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Diplomagesprekken gr 8 
Aan het eind van groep 8 sluiten de 
kinderen hun schooltijd af met een 
diplomagesprek, waar ze terugkijken op 
alles wat ze hier geleerd hebben. Er 
wordt van alles meegenomen tijdens dit 
gesprek en af en toe maken kinderen 
ook een gedicht of een verhaal. Dit 
gedicht van Pilett (groep 8 Casablanca) 
willen we u niet onthouden en hebben 
we dan ook toegevoegd als afsluiter van 
deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gedicht Pilett 
Ik sta op en ben moe. 

ik loop naar mijn wekker toe. 
ik druk op het knopje en de radio valt stil. 

rust, dat is wat ik nu heel even wil. 
we zijn druk bezig met de musical en ik vind het erg 

leuk dat ik in de rode draad zit! 
Dat is hard werken en 

 dat ik moe ben kan je merken. 
Ik ben (wat ik al zij) moe door de musical, maar ik 

ben ook moe door andere dingen zoals, de nieuwe 
school het ging namelijk anders dan verwacht, 

maar achteraf vond ik het stiekem wel een beetje 
leuk. Ik ben ook moe door die enorme warmte! 

Het is ook wat. 
Alles er op en ernaan. 

Maar somige dingen moet je gewoon laten gaan. 
Volg je hart, DAT is het woord, 

want dan ben jij de gene die scoord. 
De zomer vakantie komt eraan, 
maar ik wil helemaal niet gaan! 

Het holthuus DAT is waar ik wil zijn! 
Het ascheid nemen doet voor mij dan ook veel pijn. 
Ik kijk soms ook naar andere kinderen die zeggen': 
ik ben klaar met de bassisschool! Ben klaar voor de 

middelbare!' 
maar je kan het holthuus toch niet zo maar laten 

gaan? 
Hoe zit dat dan met al die lieve leerkrachten? 

Het is moeilijk voor mij, 
want al die herinderingen wil ik niet kwijt. 
Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. 

terwijl ik al zo'n eind had gemaakt! 
Ik ben wat langzamer dan andere, 

maar ik hoef ook niet te veranderen, 
want dat maakt mij Pilett. 

Pilett Langelaar 

 

  

  
  


