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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 

“Wat een fantastische dag!”  
“Dit kan alleen maar op ’t Holthuus”  en 
“’t Holthuus ten voeten uit”, waren veel 
gehoorde uitspraken de afgelopen 
dagen. En dat kan ik volledig beamen! 

 
 
Wat hebben we, ondanks het mindere 
weer, een heerlijke dag gehad waarbij 
alle kinderen, op hun manier, een 
bijdrage hebben geleverd aan hun eigen 
Holthuusje. Met ontzettend veel 
enthousiaste ouders hebben we de 
kinderen een onvergetelijke dag 
bezorgd. Bedankt en op naar volgend 
jaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Leerlingraad 2019-2020 
Woensdag jl. was de grote dag; de 
presentatie van de leerlingraad. De 
afgelopen 4 weken hebben de kinderen 
in de bovenbouwgroepen toegewerkt 
naar dit grote moment. In elke groep is 
een vertegenwoordiger voor de 
leerlingraad gekozen. Deze kanjers 
denken het komende jaar mee met 
allerlei thema’s die ’t Holthuus aangaan. 
Komende dinsdag hebben ze hun eerste 
vergadering op de planning staan met 
daarin direct een belangrijke genodigde: 
onze bestuurder, Hilde Toenders, sluit 
aan bij onze vergadering.  
 
IKC-informatiemarkt 
Dan even terug naar 3 september, de 
IKC-informatiemarkt. Het was voor ons 
de eerste keer dat we het op deze 
manier georganiseerd hebben en we 
zijn dan ook erg benieuwd naar uw 
mening. Zelf waren we erg enthousiast 
over de opkomst en de swingende start 
van de avond.  
Heeft de avond voldaan aan uw 
verwachting, heeft u wat gemist of 
heeft u tips voor volgend jaar?  
Mail uw input naar: 
ikc-holthuus@stichtingatos.nl  
 
Fietsenstalling 
Vanaf 24 september gaan we ons 
“fietsenprobleem” anders organiseren.  



 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief 2 

24-09-2019 
 

  
2 

Aan de achterzijde van de school 
hebben we een hele grote 
fietsenstalling die minimaal gebruikt 
wordt. We zorgen ervoor dat daar meer 
dan voldoende fietsenrekken komen te 
staan zodat alle kinderen vanaf groep 5 
hun fiets aan de achterzijde van de 
school kwijt kunnen. Zo hopen we de 
drukte aan de voorzijde van de school 
te kunnen reguleren.  
 

 
 
Buitenschoolse opvang 
We merken dat er veel kinderen gebruik 
maken van het schoolplein na 14.30 
uur. We hebben vorig jaar met elkaar 
afgesproken dat het plein vanaf 14.30 
uur alleen door de kinderen van de BSO 
gebruikt wordt. Dit vanwege de 
veiligheid en het ontbreken van 
toezicht.  
 
Midweek 
De midweek wordt elke week 
ontzettend goed bezocht en we zijn erg 

druk met de kinderen om het zo goed 
en rustig mogelijk te laten verlopen. 
Hierbij hebben we uw hulp ook hard 
nodig.  
Verlaat de school, liefst niet tussentijds, 
aan het einde van de midweek. Mocht 
dit niet lukken dan zo stil mogelijk 
zonder afscheidsritueel.  
Enthousiaste dreumesjes/peuters die 
op het podium klimmen of verdriet 
hebben leiden af en halen de kinderen 
uit hun concentratie. Ze zijn natuurlijk 
welkom maar het zou fijn zijn wanneer 
u ze op die momenten even uit de 
situatie haalt. 
We hopen met deze kleine 
aanpassingen op nog vele geslaagde 
midweken. 
 
Toestemming gebruik beeldmateriaal 
Via de Parro-app kunt u te allen tijde de 
privacy-voorkeuren voor uw kind 
wijzigen. Mocht u een wijziging willen 
aanbrengen dan verzoeken wij u dat zo 
spoedig mogelijk te doen zodat er geen 
onduidelijkheid over ontstaat. 
Open de Parro app, ga naar instellingen 
en klik vervolgens op privacy-
voorkeuren.  
 
 
Een fijne week gewenst. 
 
Mike van de Koppel  
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Oproep materiaal groep 1 tot 4 
Voor het aankomende project zijn wij 
op zoek naar materialen om voertuigen 
op te knappen. Denk bijvoorbeeld aan; 

een oud stuur, een oude fietsketting, 
tandwielen, grote en kleine wieltjes, 
fietsbellen, kleine spiegels, etc.  
Vanaf dinsdag 24 september kun je de 
materialen inleveren bij het Beveratelier 
van groep 1/2 en het atelier van groep 
3. Mocht je nog een oude, kapotte step 
of fiets hebben, of oud speelgoed met 
wielen,  dan willen we die misschien 
ook wel gebruiken. Vraag dit even bij de 
eigen begeleider na of aan Daphne 
(Muizenhuis). 

Airborne: Ooggetuige in de klas bij de 
groepen 7/8. 
Afgelopen vrijdag is mevrouw Thea 
Bouhuijs op school geweest. Zij is een 
ooggetuige van de tweede wereldoorlog 
en kwam hierover vertellen. Ze vertelde 
over wat ze gezien had, wat ze zelf had 
meegemaakt en wat er in de krant 
stond. Ze had ook materiaal mee die 
gebruikt zijn bij de aanslagen en 
bombardementen. Ook had ze veel 
foto`s mee van onder andere gebouwen 
voor en na de oorlog, een foto van 
haarzelf en haar klas. Ook heeft ze zelf 
een granaataanval mee gemaakt, ze 
hadden van tevoren al grote gaten 
gegraven zodat ze daar in konden 
schuilen. Daar heeft ze toen meerdere 
keren gebruik van moeten maken. Nu 

heeft ze af en toe nog trauma`s 
overgehouden van de oorlog. Ze heeft 
bijvoorbeeld vliegangst en als ze een 
harde knal hoort is ze soms ook weleens 
bang. Aan het einde stelde de kinderen 
vragen aan haar. Het was erg leerzaam 
en interessant.  
Groetjes Toet en Jet  
 

 
 
Ocie start nieuwe schooljaar op volle 
sterkte. 
Toen aan het einde van het vorige 
schooljaar bleek dat twee Ocie-leden 
het, na jaren trouwe dienst, voor gezien 
hielden, zijn we lang op zoek geweest 
naar nieuwe leden. Precies op het 
moment dat we via Parro alle ouders 
wilden bereiken met een noodkreet, 
kwamen de geïnteresseerden vanuit 
allemaal verschillende hoeken. 
Allenmaal even gemotiveerd om 
onderdeel te worden van de Ocie. 
Besloten was om de Ocie anders in te 
richten dan voorheen. Omdat we bij 
veel activiteiten vaak letterlijk én 
figuurlijk handen te kort komen, is 
gekozen voor twee ‘schillen’. In de 
eerste schil zit de Ocie zoals deze al 
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jarenlang opereert. Daarbuiten hebben 
we nu de luxe positie van een tweede 
schil. Deze mensen hebben aangegeven 
actief te willen meehelpen en -denken 
en worden dan ook aan de verschillende 
projecten en activiteiten gekoppeld. Dit 
neemt uiteraard niet weg dat hulp van 
buiten altijd welkom is. Eigenlijk hopen 
we dus dat iedere ouder in onze derde 

schil zit 😉. 
 
De Ocie bestaat nu uit: 
Voorzitter: Pascal Segers 
vader van Rense en Lotte 
Secretaris: Sjoerd Blij 
vader van Tessel en Jules 
Penningmeester: Nadia van Schie 
moeder van Lilly 
Ondersteunend lid: Judith Bosklopper 
moeder van Isis en Sade 
Ondersteunend lid: Deborah vd Koppel 
moeder van Liv en Fès,  
pleegmoeder van Rachelle en Nikita 
Ondersteunend lid: Yvonne Glaser 
moeder van Mees, Beer en Keet 
(Yvonne is tevens assistent 
penningmeester) 
Ondersteunend lid: Martijn Schenk, 
vader van Noor en Emma 
Vanuit het team: Jochem Koenders 
Vanuit het team: Kyla Esschendal 
 
Mededeling Medezeggenschapsraad 
Wij zijn de MR en houden ons vooral 
bezig met beleidszaken van ’t Holhuus. 

Klinkt saai hè…. Neem nou het AVG-
beleid van de school; iedere ouder heeft 
wel of geen toestemming kunnen geven 
voor het gebruik van beeldmateriaal 
van zijn of haar kind. Heel goed toch?! 
Maar hoe zit het dan met al die ouders 
die hun mobieltje in de lucht houden 
tijdens de midweekviering? 
 
Kritisch blijven, ook als iets goed lijkt. 
De basishouding van de MR. 
 
Wat vind jij eigenlijk belangrijk?  
mr.holthuus@stichtingatos.nl 
 
Meer weten?  
https://www.ikc-holthuus.nl/mr 
 
Voorzitter: Wybran Jansen  
Vader Teddie, Doris, Bo en Roemer  

mailto:mr.holthuus@stichtingatos.nl
https://www.ikc-holthuus.nl/mr
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Welkom in ons atelier!  
Vorige maand hebben wij een nieuwe 
groep geopend: de Veldmuizen. Een 
dreumesgroep voor kinderen van 1,5 
tot 2,5 jaar. Als gevolg zijn wij bezig 
geweest met het herinrichten van de 
groepsruimtes en heeft 
de gezamenlijke hal een duidelijke 
functie gekregen: het atelier.   

  
In het atelier werken wij vanuit de visie 
‘Atelier in een koffer’. De beleving die 
kinderen hebben, het opdoen van 
nieuwe ervaringen en ontdekken staat 
centraal en is belangrijker dan het 
resultaat. Spelen met openeind 
materialen heeft in het atelier een 
belangrijke rol. Dat zijn dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen en kosteloos 
materiaal zoals knoopjes, touwtjes, 
dozen, papier, eikels, takken, meel, 
dopjes, papier en rijst. Kinderen worden 
uitgenodigd om zelf te bedenken wat ze 
met het materiaal kunnen doen in 

plaats van dat het al ingevuld is. Ook 
hebben we een creatieve hoek 
ingericht. De kinderen kunnen hier 
tekenen, verven, knippen en plakken. 
Ben je nieuwsgierig? Kom gerust eens 
kijken! En heb je thuis toevallig nog 
kosteloos materiaal liggen, alles is 
welkom!   
 
Jongeren coaches SWL 
Wij zijn Kaj en Juul, jongerencoaches bij 
Stichting Welzijn Lingewaard (SWL).  
Heb je vragen, heb je ergens hulp bij 
nodig of wil je advies? Neem dan 
contact met ons op!  
Wij werken als jongerencoaches vanuit 
jouw vraag. Dat betekent dat wat jij wil 
centraal staat en wij aansluiten bij dat 
wat jij aangeeft. Niet lekker in je vel 
zitten, problemen thuis, hulp nodig 
tijdens de overgang richting middelbare 
school of gewoon een luisterend 
oor…..wij helpen je graag!  
Let op! Er is geen verwijzing nodig en de 
hulp is gratis. Het enige dat belangrijk is, 
is dat je gemotiveerd bent. Alleen dan 
kunnen we samen aan de slag.  

Voor meer informatie: 
www.swlingewaard.nl  
(zie kopje jongeren) 
Wij zijn te bereiken op:  
Kaj (links): 0613826608 of 
k.dreis@swlingewaard.nl  
Juul (rechts): 0651965753 of 
j.kruijs@swlingewaard.nl  

http://www.swlingewaard.nl/
mailto:k.dreis@swlingewaard.nl
mailto:j.kruijs@swlingewaard.nl
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Of: 
Vul het aanmeldformulier op de site in 
dan nemen wij contact met jou op 
https://www.swlingewaard.nl/index.ph
p/jongeren/jongerencoaching 

  

https://www.swlingewaard.nl/index.php/jongeren/jongerencoaching
https://www.swlingewaard.nl/index.php/jongeren/jongerencoaching
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KALENDER SCHOOLJAAR 2019-2020 
 

Studiedag 1 
Herfstvakantie 
Studiedag 2 
Studiedag 3 

23 september 
14 okt. t/m 18 okt. 
13 november 
6 december 

Kerstvakantie 
Studiedag 4 
Studiedag 5 

23 dec. t/m 3 jan. 
6 februari 
7 februari  

Carnaval/voorjaar 
Studiedag 6 

24 febr. t/m 28 febr. 
25 maart 

2e paasdag 13 april 

Meivakantie 27 april t/m 1 mei 

Bevrijdingsweek 4 mei t/m 8 mei 
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 

2e pinksterdag  
Studiedag 7 
Studiedag 8 

1 juni  
19 juni 
22 juni 

Zomervakantie  13 juli t/m 21 aug. 

 
 


