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Beste ouders/verzorgers, 
De Sint is helaas alweer het land uit 
maar wat hebben we een leuke 
Sinterklaasperiode op school gehad! 
Heel Holthuus bakt was het thema 
waarbij het de kunst werd om lekkere 
baksels te maken zonder suiker. De 
bakpiet had namelijk in Huissen al het 
suiker opgemaakt. De school rook 
gedurende het thema heerlijk naar 
allerlei lekkere baksels. Daarnaast 
ontstond er een heuse bakfabriek in de 
school waar allerlei mooie geknutselde 
taarten tentoongesteld werden.  

 
Op 5 december ontvingen wij 
Sinterklaas op ’t Holthuus. Alle kinderen 
stonden in het park achter de school op 
Sinterklaas en zijn pieten te wachten. Er 
werd muziek gemaakt, gezongen en 
gedanst door middel van een PJ. Het 
was een groot feest! Aan het einde van 
de dag hebben wij Sinterklaas en zijn 

pieten uitgezwaaid en we hopen 
natuurlijk dat hij ons volgend jaar weer 
kan bezoeken.  

Ook op de opvang was er bezoek van 
twee Pieten. Piet Holt en Piet Huus. De 
Pieten zaten onder de bloem en hadden 
geen pepernoten. Er was namelijk geen 
suiker! Met de kinderen op zoek gegaan 
naar suiker, gelukkig... gevonden! En zo 
waren er toch nog pepernoten. 
Gedanst, gevallen, gesprongen en weer 
opgestaan. Het was een klein feestje! 
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Kerst 
Volgende week is het na 3 jaar weer tijd 
voor de Holthuus familie-traditie! De 
kinderen starten de ochtend met het 
maatjes-kerstontbijt. Om 12.00 uur zijn 
de kinderen uit om vervolgens samen 
met u als ouder/verzorger ’s avonds 
naar school te komen om te genieten 
van de Holthuus kerstmusical en 
kerstmarkt.  

U bent van harte uitgenodigd op een 
van onderstaande tijden.   

 
 
GEEN ouders in de gang/ school  
Ondanks eerdere oproepen in de 
nieuwsbrief zien we nog steeds ouders 
die zich ‘s ochtends op de gang begeven 
of door school heen lopen om naar een 
andere groep te gaan.  
U mag mee de klas in om afscheid te 
nemen maar voor de rust en 
zelfstandigheid van onze kinderen, niet 
mee de gangen in. De ervaring leert ons 
dat alle kinderen, ook de jongsten, zelf 
heel goed in staat zijn hun jas en tas op 
te hangen en schoenen uit te  doen.  

 

Ouders bij de midweek 
De afgelopen weken hebben we weer 
ouders ontvangen tijdens de midweek.  
We zouden het testen tot aan de 
kerstvakantie om vervolgens een besluit 
te nemen voor de lange termijn.  

Op dit moment merken we dat we nog 
zoekende zijn naar een prettige, rustige 
en werkzame situatie. We verlengen de 
pilot tot aan het voorjaar waarbij wij als 
team tijdens onze studiedag in februari 
een uitgebreid evaluatie moment 
plannen en een definitief besluit 
nemen.   

Voor nu herhalen wij de afspraken nog 
even;  
-Ouders/verzorgers van de 
desbetreffende groepen mogen komen 
kijken.  
-U kunt via de Leeuwenkuil en het 
Zwanenmeer (bij de familieschommel 
aan de achterzijde van de school) naar 
binnen om vanuit deze groepen de 
midweek te bekijken. We verzoeken u 
via deze groepen ook weer naar buiten 
te gaan. De midweek begint omstreeks 
13.10 uur. 

 
Een fijn weekend! 

Mike van de Koppel & 
Moniek de Koning 
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Werkwijze BSO Holthuus  
(Pandabos en Poemaberg) 
Met ingang van het nieuwe jaar gaan 
wij wat aanpassingen aanbrengen in de 
werkwijze op BSO Holthuus (Pandabos 
en Poemaberg) en dat willen wij graag 
met u delen. Deze wijziging doen we om 
meer overzicht en rust te creëren voor 
kinderen, ouders en begeleiders. Om te 
beginnen gaan we het gebruik van de 
verschillende ruimtes meer afbakenen. 
Dit is terug te vinden op de 
plattengrond die in de BSO komt te 
hangen, kinderen geven d.m.v. 
magneten op deze plattengrond aan 
waar zij zijn en voor welke activiteit ze 
kiezen.  

Wij zorgen ervoor dat er elke dag een 
gevarieerd aanbod van activiteiten is, 
zowel binnen als buiten. 

Dagelijks rond 14.30 uur en 16.30 uur 
komen alle kinderen terug naar de 
groep voor een kort incheck-moment. 
Even “stil staan”, hoe gaat het met de 
kinderen? Wie zijn er nog? Wat is er 
nodig? 

Samen met de kinderen zijn wij 
momenteel bezig met het opstellen van 
“gouden regels”. Deze komen op een 
centrale plek in de groep te hangen.  

  

Hoe nemen we de kinderen mee in 
deze veranderingen? 
In week 2 houden we een aftrap met 
alle kinderen in de midweekhal. 
Kinderen krijgen de ruimte om te 
reageren en om hun ideeën te laten 
horen. Vanaf week 3 gaan we officieel 
van start!  
 
Wij hopen u hiermee genoeg te hebben 
geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd 
bij ons terecht. 
 
Groeten, Jacqueline, Thomas, René, 
Jessie, Lisanne en Sara  

BSO IKC t ’Holthuus 
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Gezinscoach 
Samen met je kind fijne en relaxte 
feestdagen doorbrengen! 

Voor sommige kinderen zijn de 
feestdagen helemaal niet zo een feest.  

Kinderen kunnen van slag raken door de 
spanning die ze ervaren. Voor kinderen 
die spanning ervaren, maar ook voor 
kinderen die er geen last van hebben 
kunnen de volgende punten helpend 
zijn om de feestdagen wat ‘meer 
ontspannen’ door te brengen.  

- Voorpret: Betrek je kinderen bij de 
voorbereidingen van de feestdagen, zo 
weten kinderen wat ze te wachten 
staat. Dit biedt structuur en houvast, zo 
kan je kind zien wanneer wat staat te 
gebeuren. Het maken van een 
adventskalender voor de kerstdagen 
kan hierbij helpend zijn, samen met je 
kind kun je aanduiden wat er 
kenmerkend is voor die dag. 

-  Angsten verminderen: 
Peuters/kleuters kunnen soms nog 
weleens angst hebben voor de 
Kerstman. De Kerstman kan door de 
schoorsteen, kinderen denken dat de 
Kerstman het huis kan betreden. Dit kan 
angsten met zich meebrengen, neem de 
angsten en/of spanning serieus van je 
kind. Het kan helpend zijn om samen 
met je kind een brief te schrijven, 

waarin vermeld staat dat je wil dat de 
Kerstman niet door de schoorsteen 
komt. De brief kunnen jullie vervolgens 
op de post naar de Kerstman versturen.  

- Bied rust en ruimte: Plan gedurende 
de dag rust en ruimte in, de kerstdagen 
kosten namelijk veel energie. Maak een 
wandeling in het bos of kruip lekker 
onder de dekens met wat 
chocolademelk (en slagroom). 

Heb je andere vragen over 
opvoedondersteuning of wil je graag 
advies hebben, dan kun je contact 
opnemen met de gezinscoach van het 
IKC, Alice Nijeboer, via 06-55192495 of 
a.nijeboer@rijnstad.nl 

Daarnaast is ze iedere maandagochtend 
tussen 8.00 en 10.00 uur en iedere 
donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur 
aanwezig op IKC ’t Holthuus. Loop 
gerust binnen! 
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IKC RAAD 
Iedereen merkt het, alles is duurder 
geworden. Kleding, benzine, de 
boodschappen en ook het fruit. Veel 
mensen hebben last van financiële 
ongemakken en onzekerheden.  

Als IKC Raad willen wij graag dat onze 
kinderen fruit blijven eten. Het is 
gezond en zorgt voor een gezellig 
eetmoment met elkaar.  

Vanaf volgende week stellen wij in 
samenwerking met de opvang, fruit 
beschikbaar voor kinderen die geen 
fruit bij zich hebben. Dit bieden we op 
een vaste plek in de school aan. 
Kinderen die geen fruit bij zich hebben 
of het zijn vergeten, kunnen in overleg 
met hun begeleider hier iets pakken.  

We willen graag kijken of het mogelijk is 
om dit structureel te doen. En daarom 
vragen we om jullie hulp. Misschien zijn 
er ouders of andere mensen die willen 
doneren, weet jij een sponsor of is er 
bijvoorbeeld een groenteboer in de 
familie die kan helpen? Heb je een 
ander idee? Laat het ons weten!  
Stuur een mail naar:  
ikc-raad.holthuus@stichtingatos.nl 

We zijn benieuwd naar jullie reacties! 

Met vriendelijke groet, 

De IKC Raad 

IKC RAAD – Ocie 
In verband met het vertrek van Sandra 
en Esther hebben we binnen de OCIE 
maar liefst drie nieuwe leden mogen 
verwelkomen! 

Carola van Kampen, Cilla Schot en 
Wybran Jansen. 

We willen ook via deze weg Sandra en 
Esther ongelooflijk bedanken voor hun 
inzet de afgelopen jaren. Mede dankzij 
hen hebben de kinderen mooie 
evenementen kunnen beleven op ’t 
Holthuus! 

Afgelopen week heeft de OCIE de Sint 
uitgezwaaid en de school weer 
omgetoverd in een enorme kerststal! 
Dit hadden we niet zonder de hulp van 
ouders in de zogenaamde '2e schil’ van 
de OCIE gekund. Hartelijk dank voor 
jullie hulp hierbij! 

Mocht je zelf ook meer willen 
betekenen voor ’t Holthuus, geef je dan 
op voor deze 2e schil. Regelmatig 
roepen we de hulp in van ouders die 
ook een steentje willen bijdragen. 
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IKC RAAD – MR 
Het einde van het jaar 2022 nadert, en 
daarmee breekt ook de tijd van 
terugkijken aan. Wij willen graag 
directie en het team bedanken en 
complimenteren  met wederom een 
heel mooi jaar. Een jaar waarin hard is 
gewerkt, onvermoeibaar, enthousiast, 
creatief, gedreven en bevlogen, aan het 
onderwijs van en de zorg voor onze 
kinderen in het zo kenmerkende 
Holthuus-klimaat. Wij kijken uit naar (en 
letten op) een gezond, duurzaam, veilig 
en gelukkig 2023.  

   

IKC RAAD – Oc 
Bij de oudercommissie (OC) van de 
kinderdagopvang en buitenschoolse 
opvang zijn de afgelopen tijd meerdere 
zorgen binnen gekomen over de 
gewijzigde producten en prijzen die in 
2023 worden doorgevoerd door SKAR. 

Hierop hebben we contact gehad met 
Moniek namens het management van 
SKAR op de locatie 't Holthuus.  

De bij ons binnengekomen signalen en 
frustraties over de besluitvormig door 
SKAR zijn in dit gesprek door ons 
gedeeld. We hebben helaas geen 
invloed op de genomen besluiten, deze 
worden ook niet meer veranderd van 
wat wij begrijpen.  Wél hebben we 
aangegeven dat we met name op 
gebied van communicatie 
verbeterpunten zien vanaf de kant van 
SKAR.  De timing van deze grote 
veranderingen, vlak voor de 
wijzigingsdatum maken het een extra 
onprettige situatie voor veel ouders.  
Daarnaast had er eerder 
gecommuniceerd kunnen worden over 
mogelijk grote veranderingen die te 
verwachten waren in de loop van dit 
jaar.  Dit is wat ons betreft wenselijk 
voor een betere klanttevredenheid.  We 
zijn daarnaast met de centrale OC van 
SKAR aan het bekijken hoe we eerder en 
vollediger op de hoogte blijven van 
thema's die in de vergaderingen met de 
raad van bestuur van SKAR worden 
aangehaald. Nu werden wij als OC ook 
overvallen door deze besluiten. 

Moniek heeft de toezegging gedaan om 
de verbeterpunten mee te nemen 
binnen het overleg van SKAR. Wij 

Samen sterk 

Prettige feestdagen 

Een voorspoedig 2023 
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kunnen een terugkoppeling verwachten 
bij een volgend centraal overleg met 
haar. 

We houden u op de hoogte van 
ontwikkelingen. 

 
Namens de IKC RAAD hele fijne dagen 
en een gelukkig en vooral gezond 2023! 
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Vakanties 2022-2023  
Herfstvakantie   22-30 oktober 
Kerstvakantie    24 dec – 8 jan  
Voorjaar/carnaval  18-26 feb 
2e paasdag   10 april 
Meivakantie   22 april – 7 mei 
Hemelvaart   18-19 mei  
2e Pinksterdag   29 mei 
Zomervakantie  15 juli  - 27 aug   
 

Studiedagen 2022-2023  
Studiedag 1   ma 26 sept  
Studiedag 2   woe 19 okt  
Studiedag 3   vrij 25 nov  
Studiedag 4   vrij 10 feb  
Studiedag 5   woe 8 mrt  
Studiedag 6   vrij 7 april  
Studiedag 7   ma 22 mei  
Studiedag 8   woe 21 juni  
 

 

Instagram  
Volg ons op insta @ikc_holthuus  

  
  

 

 


