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Beste ouders/verzorgers,
Na alle seizoenen te hebben doorlopen
in de afgelopen weken, hopen wij dat
de lente nu echt is aangebroken en dat
wij kunnen gaan genieten van het
mooie weer.
Tevredenheidsonderzoek 2022
Tweejaarlijks meten wij de
tevredenheid onder ouders/verzorgers,
leerlingen en medewerkers binnen onze
stichting. Afgelopen vrijdag heeft u een
uitnodiging per mail ontvangen om mee
te doen aan dit onderzoek. U kunt de
enquête nog invullen tot 22 april.
Thema-avond
Afgelopen maandag vond de eerste
thema-avond plaats. Het was een
geslaagde en drukbezochte avond
waarbij “het kind van 9” centraal stond.
Wij danken Gerdien Janssen voor haar
inspirerende verhaal en verheugen ons
al op de volgende thema-avond die in
juni of september gaat plaatsvinden.
1001-nacht-maatjesactiviteit
Op 19 april organiseren wij op school
een mega maatjesactiviteit. IKC-breed
zullen wij de gehele dag bezig zijn met
creatieve en beeldende activiteiten,
gekoppeld aan het kampthema.

Iep eindtoets
De week voor de meivakantie is een
spannende week voor groep 8. Op
woensdag 20 en donderdag 21 april
maken zij de IEP-eindtoets. Dit is de
laatste toets in hun basisschooltijd,
waarin ze laten zien wat ze de
afgelopen acht jaar op cognitief gebied
allemaal geleerd hebben. De definitieve
school adviezen zijn in februari al
gegeven door de begeleiders en alle
kinderen hebben ondertussen al een VO
school gevonden en zijn ingeschreven.
Na het kamp beginnen ze met de
voorbereidingen van de musical en
komt het einde van hun Holthuustijd in
zicht.
Kamp
Niets staat een fantastisch
Holthuuskamp dit jaar nog in de weg.
Na twee corona jaren merken wij een
heel hoge mate van betrokkenheid en
enthousiasme. Er wordt toneel
gespeeld, decor gebouwd en via Parro
zijn diverse groepen ouders/verzorgers
druk met de markt, avondspellen en
allerlei andere activiteiten. Waarvoor
dank!

Nieuwsbrief 18-3-2022
pagina 2 / 5

School voor- en schoolplein na
schooltijd
Wij zien dat steeds meer ouders
zichzelf ‘s ochtends weer op de gang
begeven. We hebben in vorige
nieuwsbrieven uitgelegd dat wij dit niet
meer willen omwille de rust en
zelfstandigheid van onze kinderen. Onze
jongste kinderen zijn zelf heel goed in
staat hun jas en tas op te hangen en
schoenen uit te doen. Dit is de
afgelopen corona periode ook gelukt
Herinnering kampbijdrage
Via deze weg willen wij u eraan helpen
herinneren de kampbijdrage over te
maken via Parro. Er is ondertussen al
85% betaald, maar we zijn er nog niet.
Wij verzoeken u om het bedrag z.s.m. te
voldoen omdat wij de kosten van de
activiteiten en de overnachting al op
korte termijn moeten betalen.
Mocht u niet in staat zijn om dit bedrag
te betalen, laat het dan weten. U kunt
wellicht een beroep doen op stichting
'Meedoen Lingewaard' of stichting
leergeld Arnhem.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wij zouden u vriendelijk willen
verzoeken het schoolplein nog niet te
betreden wanneer er nog
(kleuter)groepen buiten spelen. Voor
14.00 uur houden wij graag zelf het
overzicht. Wanneer de laatste groep
naar binnen is, bent u meer dan welkom
op het plein!
Nu het mooie weer zich heeft
aangediend, merken wij dat er na 14.00
uur meer kinderen nog even op het
plein blijven spelen.
Met name bij de waterbaan en de
zandbak zitten of staan vaak nog
ouders/verzorgers en spelen er
kinderen.
Wij begrijpen heel goed dat dit leuk en
gezellig is. Toch willen wij na schooltijd
graag dat het plein zo snel mogelijk
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weer rustig en overzichtelijk is zodat de
BSO er gebruik van kan maken.
Wij hopen op ieders medewerking!
Ziek- en afwezig melden in Parro
Wij hebben inmiddels gemerkt dat
Parro goed gebruikt wordt voor de zieken afmeldingen, dit scheelt ons
ontzettend veel werk.
Wij lopen soms nog wel tegen kleine
problemen aan, één daarvan willen wij
met jullie delen;
Op het moment dat er wordt
geprobeerd een ziekmelding door te
geven en er al een afwezig melding
openstaat in de toekomst (bv. arts
bezoek/verlof) zegt het systeem "dit kan
niet, er staat al een melding open"
Hoe komt dit:
Als uw kind ziek wordt gemeld, is dit
een melding zonder einddatum.
In theorie zou de ziekmelding dus het
hele jaar door kunnen lopen en hier
ontstaat dan ook het probleem, deze
melding botst dan met een
openstaande andere melding in de
toekomst.
Dit probleem is bekend en er wordt
gezocht naar een oplossing, voor nu is
de oplossing dan toch mailen of bellen
naar de administratie.

Goed om te weten:
Pas als de begeleider in de klas weer
een "hersteld" melding maakt, wordt de
ziekmelding afgesloten. Er hoeft
zodoende niet voor elke ziektedag een
nieuwe melding te worden gemaakt.
Op voeten en fietsen naar school
Van 16 t/m 20 mei organiseren wij op 't
Holthuus de 'op voeten en fietsen naar
school' week. In deze week wordt extra
aandacht besteed aan de
verkeersveiligheid rondom school, de
verkeersregels, welke routes er mogelijk
zijn, de weersomstandigheden (hoe de
weersomstandigheden invloed hebben
op verkeersveiligheid) én hoe wij
kunnen bijdragen aan een gezonde(re)
planeet door minder vaak met de auto
of ander gemotoriseerd vervoer naar
school te komen. Na de meivakantie
hoort u meer over de ‘op voeten en
fietsen naar school’ week.
Opvangtijden Peuterwerk veranderen
na de meivakantie
Vanaf maandag 9 mei is Peuterwerk
geopend vanaf 08:30 uur i.p.v. 08:15
uur. Sinds de corona- tijd hebben wij
een inloop gecreëerd vanaf 08:15 uur.
Hierdoor konden ouders/verzorgers
verspreid hun kind(eren) komen
brengen. Nu dit niet meer hoeft, gaan
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wij weer terug naar een inloop vanaf
08:30 uur. Er verandert niets in het
tarief, omdat u officieel betaald voor
opvang vanaf 08:30.
Meivakantie KDV en BSO
Van 25 april t/m 6 mei is het
meivakantie. De BSO en het KDV zijn
deze weken van 07:30 tot 18:30
geopend. Op woensdag 27 april
(Koningsdag) zijn wij gesloten.
Komt uw kind in deze periode niet? Dan
verzoeken wij uw kind(eren) af te
melden. Wilt u een dag ruilen of een
dag extra aanvragen? Doe dit dan tijdig,
anders bestaat er een kans dat er geen
plek meer is. Het vakantieprogramma
ontvangt u spoedig. Er staan weer
ontzettend leuke, interactieve
activiteiten gepland.
Notificaties Ouderportaal Skar
Wij krijgen regelmatig de opmerking dat
u de nieuwsbrieven en andere berichten
niet ontvangt in uw mail. Deze
berichten staan altijd in het
ouderportaal van Skar, maar het is
begrijpelijk dat u niet altijd de
ouderportaal- App controleert. De
reden dat u geen mail ontvangt is dat de
notificatie niet aangevinkt is. In de

ouderportaal- app van Skar kunt u een
melding aanvinken waardoor u ook de
berichten via de mail ontvangt. U kunt
hierin ook de optie ‘email’ aanvinken.
Als u dit wel heeft aanstaan dan kan het
zijn dat de berichten in de ‘spam’
terecht komen. U kunt de melding als
volgt aanzetten: ga naar ‘functies’ >
‘notificaties’ en dan kom je op
onderstaand scherm. Hierin kan je
aanvinken wat je via de mail wilt
ontvangen en wat niet.

Een heel fijn en zonnig paasweekend
gewenst!
Nena en Mike
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Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie*

25 t/m 29 okt
27 dec t/m 7 jan
28 feb t/m 4 mrt
18 april
25 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
6 juni
18 juli t/m 26 aug

Studiedagen 2021-2022
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6
Studiedag 7
Studiedag 8
Studiedag 9

27 sept
22 okt
10 nov
18 feb
21 feb
4 april
25 mei
24 juni
27 juni

Instagram
Volg ons op insta @ikc_holthuus

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.

