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Beste ouders/verzorgers, 

Wat hebben wij genoten van een 
fantastisch kamp de afgelopen week en 
wat voelde het weer vertrouwd om 
onszelf een hele week in 1001 nacht 
sferen onder te dompelen.  

Het was geweldig om te zien hoeveel 
ouderhulp wij hebben mogen 
ontvangen. Het vervoer van en naar de 
locatie, allerlei spellen, de kookploeg en 
het toneel. Ik wil jullie allemaal 
ontzettend bedanken want zonder jullie 
hulp is het Holthuuskamp ondenkbaar.  

 

Nu het kamp ten einde is, gaan wij de 
laatste periode van dit schooljaar 
tegemoet.  

Zo zijn wij druk bezig met de formatie 
en groepsindeling voor 22-23 en is de 
jaarplanning met alle studiedagen bijna 
af. Wij zullen deze na overleg met de 
MR zo spoedig mogelijk delen.  

Op korte termijn staan er ook nog een 
aantal leuke dingen voor de kinderen op 
de planning.  

Avond4daagse 
In de week van 31 mei t/m 3 juni vindt 
de 41e Huissense avond4daagse plaats. 
In de mail, verstuurd op 16 mei 
jongstleden, vindt u alle informatie 
vanuit de oudercommissie die voor u 
van belang is.  

Schoolfoto’s 
30, 31 mei en 1 juni is het weer tijd voor 
de jaarlijkse schoolfoto's. In de bijlage 
vinden jullie alle informatie die nodig is 
voor alle kinderen van ons IKC. Ook de 
kinderen van het KDV worden 
maandagmiddag 30 mei, dinsdagmiddag 
31 mei, woensdagmiddag 1 juni en 
donderochtend 2 juni gefotografeerd. 
Dit gebeurt op de groepen van het KDV 
zelf, zodat kinderen niet uit hun 
vertrouwde omgeving hoeven te 
verplaatsen. De kinderen worden op het 
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KDV gefotografeerd in de natuurlijke 
habitat. Op 8 juni van 08:30 tot 09:30 is 
er een moment voor u als 
ouder(s)/verzorger(s) om zelf met uw 
kind(eren) langs te komen wanneer de 
kinderen op bovenstaande data niet op 
de foto kunnen.    

Holthuus Sportdag  
Op 3 juni organiseert de sportcommissie 
in samenwerking met de studenten van 
het ASTRUM college de Holthuus 
sportdag. Meer informatie volgt.  

Holthuus Film festival 
Zoals eerder vermeld, zijn de kinderen  
in samenwerking met Toonbeeld bezig 
met verschillende animatie 
werkvormen. De eindproducten per 
groep worden tijdens het Holthuus film 
festival op 1 juli gepresenteerd. 

Holthuus Music Festival  
Wij zouden, voor het 40 jarig bestaan 
van ’t Holthuus, twee jaar geleden een 
feestavond in de Buitenpoort 
organiseren voor ouders/verzorgers, 
oud-leerlingen en (oud)collega’s. De 
kaartverkoop liep storm alleen gooide 
Corona roet in het eten. Maar… wat in 
het vat zit verzuurd niet! Wij hebben 
een nieuwe datum;     
               
                  2 september 2022 

 

 
Wij gaan het nieuwe schooljaar direct 
goed van start! De kaarten die al 
verkocht zijn, blijven geldig en via de 
website kunt u, als u dat nog niet heeft 
gedaan, vanaf maandag 30 mei kaarten 
bestellen. 

 

 

 

 



MR Nieuwsbrief  23-2022 
pagina 3 / 5 

 

Na deze berichten, met alles wat eraan 
gaat komen de komende periode, 
blikken wij ook even terug op twee 
enquêtes die in korte tijd zijn 
afgenomen; het ouder 
tevredenheidsonderzoek en de 
stemming m.b.t. de nieuwe MR-leden.  

Oudertevredenheidsonderzoek 

In de maand april hebben wij ons 
tevredenheidsonderzoek afgenomen. Ik 
wil u hartelijk dank voor de input en de 
moeite die u heeft genomen om alle 
vragen te beantwoorden. Wij zullen de 
input in samenspraak met de MR 
bekijken, terugkoppelen aan u als 
ouder/verzorger en aandachtspunten 
meenemen in ons jaarplan.  

Nieuwe MR leden 

Aan het eind van dit schooljaar zullen 
Linda en Wybran afscheid nemen als 
MR-lid. Met een kritische blik, het hart 
op de tong, bevlogenheid, 
enthousiasme en bovenal met hart voor 
de kinderen op het Holthuus hebben zij 
zich jaren ingezet in de oudergeleding 
van de MR. Wij willen hen hier zeer 
hartelijk voor bedanken! 

Zij zullen het stokje overdragen aan 
twee nieuwe leden, gekozen door jullie 
als ouder(s)/verzorger(s) middels een 
digitale verkiezing, waarvoor dank! De 

verkiezing verliep zeer spannend en de 
uitslagen lagen dicht bij elkaar. Wij 
heten in het schooljaar 2022-2023 
Evelien en Angelika van harte welkom 
als nieuwe MR-leden!  

Schoolopleider binnen stichting ATOS 

Vlak voor de meivakantie is de vacature 
schoolopleider* binnen stichting ATOS 
verspreid. Inmiddels hebben we een 
geschikte opleider gevonden, zijn naam 
is Stefan Jagers. Stefan is begeleider op 
't Holthuus. In de komende maanden zal 
Stefan al starten met de eerste 
voorbereidingen, na de zomervakantie 
begint hij officieel en zal hij zich ook 
presenteren aan de teams van de 
scholen.  

*De schoolopleider coördineert 
afspraken tussen schoolbesturen en 
lerarenopleidingen over taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling bij het 
opleiden in de school. Hij of zij heeft een 
verbindende rol. Daarnaast horen 
opleiden, begeleiden en beoordelen in 
de basisscholen tot de taken. De 
schoolopleider draagt ervaringen binnen 
de besturen en opleiding over. En hij of 
zij beoordeelt of een student of 
leerkracht voldoet aan de gestelde eisen 
van een assessment en stelt vast op 
welk niveau de competenties zijn 
behaald. 
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Een geslaagde pilot gezinscoach 

Alweer een jaar geleden startte Alice 
Nijeboer als gezinscoach binnen ons 
IKC. Dit betrof een pilot vanuit 
de samenwerking tussen de Gemeente, 
Rijnstad en IKC ’t Holthuus, zodat u als 
ouder/verzorger snel en laagdrempelig 
ondersteund kan worden bij het 
opvoeden van uw kind(eren). De pilot 
loopt ten einde en wij kijken terug op 
een zeer geslaagd traject. Zelfs zo 
geslaagd dat alle scholen in de 
Gemeente Lingewaard een gezinscoach 
krijgen. Alice blijft de gezinscoach op 
IKC 't Holthuus.  

U kunt bij Alice terecht op 
maandagochtend tussen 8 en 10 uur en 
donderdagmiddag tussen 13 en 15 uur. 
Maandagochtend is Alice te vinden in 
het kantoortje van de SKAR en op 
donderdagmiddag in het kantoor van 
Floor (beide tegenover de teamkamer). 
U kunt haar ook telefonisch (06 55 19 
24 95) of via e-mail 
(a.nijeboer@rijnstad.nl) bereiken.  

Studiedagen 25 en 27 mei  

Op woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei 
zijn er studiedagen op IKC 't Holthuus. 
De BSO is de gehele dag open om de 
kinderen op te vangen. Als u opvang 
nodig heeft dan kunt u dit zoals 

gewoonlijk aanvragen in het 
ouderportaal.  

Trainingsdagen 2 en 3 juni  

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juni heeft 
een deel van het team IKC 't Holthuus 
trainingsdagen Human Dynamics. We 
doen enorm ons best om de personele 
bezetting op de BSO en KDV groepen 
opvang rond te krijgen. Helaas is de 
krapte zo enorm dat het ons nu niet 
gaat lukken. Om te voorkomen dat we 
groepen moeten sluiten, willen we eerst 
een beroep op u doen.  

Als u de opvang van uw kind op 2 en 3 
juni anders kunt regelen dan zijn wij 
daar heel erg mee geholpen. U krijgt 
uiteraard uw uren hiervoor terug. Wilt u 
uw kind(eren) dan voor 25 mei 
afmelden in het ouderportaal? 

Alvast bedankt voor de medewerking. 

Nieuw kind- volgsysteem  

Binnen opvang IKC 't Holthuus worden 
de kinderen vanaf 0 jaar gevolgd in de 
ontwikkeling. Ook op de BSO wordt de 
ontwikkeling van het kind gevolgd. Dit 
doen wij aan de hand van een kind- 
volgsysteem. Dit systeem biedt naast 
het dagelijks observeren van de 
kinderen mogelijkheid om de 
observaties en de ontwikkeling van 
kinderen vast te leggen. Vanaf deze 
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week werken wij met een nieuw 
systeem: Looqin. Dit is een digitaal 
systeem die aansluit bij onze visie en 
het kijken naar kinderen. Het gehele 
team heeft afgelopen week een training 
gehad over Looqin. Vanaf nu gaat het 
team het Looqin leren kennen en u als 
ouder krijgt bijvoorbeeld tijdens 
oudergesprekken te maken met Looqin.  

 

Een fijne week! 

 

Mike en Nena 

 
 
 
 

Vakanties 2021-2022  
Herfstvakantie   25 t/m 29 okt  
Kerstvakantie   27 dec t/m 7 jan  
Voorjaarsvakantie  28 feb t/m 4 mrt  
2e paasdag   18 april  
Meivakantie   25 april t/m 6 mei  
Hemelvaart   26 en 27 mei  
2e pinksterdag   6 juni  
Zomervakantie*  18 juli t/m 26 
aug   

  
Studiedagen 2021-2022  
Studiedag 1  27 sept  
Studiedag 2  22 okt  
Studiedag 3  10 nov  
Studiedag 4  18 feb  
Studiedag 5  21 feb  
Studiedag 6  4 april  
Studiedag 7  25 mei  
Studiedag 8  24 juni  
Studiedag 9  27 juni  
  

Instagram  
Volg ons op insta @ikc_holthuus  

  
  

 

 


