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Beste ouders/verzorgers,
Wij blikken terug op een bijzonder maar
ook mooi jaar.
Wij kunnen er niet omheen. Het jaar
2021 zorgde wederom voor veel
schakelen. Voor alle kinderen, voor u als
ouder(s)/verzorger(s) en voor ons als
team. Bepaalde activiteiten konden
helaas niet doorgaan. Gelukkig wisten
wij het vaak zo om te buigen dat we
e.e.a. in een ander jasje wel door kon
gaan. Zoals Sint en Kerst, de online
carnaval, de sportdag, onze piraten dag,
het Holthuus Music Festival en vakantieactiviteiten op de opvang. Daar zijn wij
trots op!

elke situatie om te buigen naar iets
positiefs waarin de kinderen altijd
voorop staan.
Het afgelopen jaar zijn stappen gezet in
de IKC- ontwikkelingen. Zo zijn alle
begeleiders geschoold met ‘Atelier in
een koffer’ en Human Dynamics.
Daarnaast hebben wij veel geïnvesteerd
in nieuw personeel binnen het gehele
IKC. Voor het jaar 2022 zien wij veel
nieuwe kansen om verder te bouwen
aan een nog sterker IKC.
Wij willen u als ouders/verzorgers
bedanken voor weer een jaar
vertrouwen en ook zeker voor uw
flexibiliteit.

Het team van IKC 't Holthuus heeft ook
het afgelopen jaar wederom zijn kracht
laten zien. Door hun out of the box
denken, improvisatie vermogen,
flexibiliteit en enthousiasme weten zij

Geniet van de feestdagen en wij hopen
elkaar weer te zien op maandag 10
januari.
Nena en Mike
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Opvoeding. Ik heb zelf veel
verschillende sporten gedaan en ben nu
vooral bezig met fitness en hardlopen.
Na de kerstvakantie mag ik de
gymlessen geven op de maandag. Ik heb
hier ontzettend veel zin in en kan niet
wachten om iedereen te ontmoeten en
leuke en gave gymlessen te geven.

Afscheid Martijntje
Dat was het weer. Na 1,5 jaar geef ik
het stokje door aan Maurice omdat ik
uren uitbreiding heb gekregen bij mijn
andere werkgever. Met veel plezier heb
ik hier de gymlessen gegeven. Mooi om
een keer deel te hebben mogen zijn van
dit bruisende team. Een kijkje binnen de
schermen. Ik verlaat de zaal met nieuwe
inzichten en extra ervaringen. Bedankt
voor een leuke tijd. Dag allemaal!
Nieuwe collega Maurice
Ik ben Maurice Huijnk en ben 23 jaar. In
2014 ben ik afgestudeerd aan het CIOS
en op dit moment ben ik druk met het
afstuderen aan de ALO in Nijmegen. De
ALO staat voor Academie Lichamelijke

Kerstviering
Afgelopen vrijdag vierden we Kerst op 't
Holthuus. Een week eerder dan gepland
en dankzij goede voorbereiding en
samenwerking achter de schermen
konden alle bedachte activiteiten
gewoon doorgaan. De dag begon met
een feestelijk en gezellig ontbijt in alle
klassen. Wat fijn dat iedereen een

Nieuwsbrief 24 december 2021
pagina 3 / 6

bordje vol lekkers bij zich had.
Vervolgens werden de kleuters in de
theaterzaal door Zora meegenomen in
een kerstverhaal; van het optuigen van
de kerstboom tot een ritje in de
arrenslee. De groepen 3 t/m 8 speelden
een bingo onder leiding van Mike en
Krystle. Wat waren de kinderen
fanatiek! In de middag kwam de alom
bekende Holthuus-sfeer nog eens extra
naar voren in de midweekhal: het MT
en ondersteuningsteam stonden klaar
voor een heuse kerstvoorstelling. De
voorstelling werd vijf keer achter elkaar
opgevoerd zodat alle groepen konden
komen kijken. In de hoofdrol:
Dwaallichtje en haar zus. Zij liepen in
het bos, op zoek naar kerst: wat is
kerst? Hoe ziet kerst eruit? Na
ontmoetingen met een
kruidenvrouwtje, kabouter, rendier,
blauwkapje en de woudkoningin
kwamen ze door het licht te volgen en
naar hun hart te luisteren, met zijn allen
samen bij de kerstboom en zongen een
lied. “Oh denneboom, oh denneboom..”
Wat was het een mooie dag!

Gezinscoach
Sinds mei 2021 is Alice Nijeboer als
gezinscoach werkzaam binnen ons IKC.
Het betreft een pilot waarin de
samenwerking tussen de Gemeente,
Rijnstad en IKC ’t Holthuus wordt
versterkt, zodat u als ouder/verzorger
snel en laagdrempelig ondersteund kan
worden bij het opvoeden van uw
kind(eren)

Klik op de link voor een sfeerimpressie
van de dag.

De eerste themabijeenkomst wordt
verzorgd door Gerdien Jansen, oud
Holthuus begeleider en kindercoach. Zij
neemt jullie mee in het verhaal van het

KERST 2021 - YouTube

Mooi om te zien dat deze
laagdrempelige vorm van
ondersteuning van toegevoegde waarde
is voor velen van u. Veel gezinnen
hebben inmiddels een beroep gedaan
op de gezinscoach met kleine vragen of
grote vragen, dilemma’s of gewoon
voor een luisterend oor of een klein
zetje in de juiste richting.
Tijdens deze pilot willen we jullie naast
ondersteunen ook inspireren. Twee
keer dit schooljaar verzorgen wij een
thema-avond waarin mooie thema’s
aan bod komen, waar iedere
ouder/verzorger, op enig moment, in de
opvoeding, mee te maken krijgt.
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kind van 9. Een inspirerend en
interactief verhaal dat blijft hangen!!
In de bijlage vindt u meer informatie
over de eerste themabijeenkomst.
Een tweede spreker rondom het thema
“Liefdevol grenzen stellen aan
kinderen” wordt momenteel gezocht.
Deze thema-avond zal in de maand juni
gaan plaatsvinden. Meer informatie
volgt t.z.t.
Dans en theater voor de Bosuilen
Deze maand zijn we begonnen met een
pilot culturele en kunstzinnige vorming
voor de dagopvang van IKC ‘t Holthuus.
De Bosuilen mochten starten, en dus
hebben zij de eerste twee danslessen er
al op zitten.
Aangezien dans- en theaterlessen op dit
moment behoren tot een vast
onderdeel van het curriculum in het
basisonderwijs van ‘t Holthuus,
proberen we op deze manier ook de
peutergroepen hierin mee te nemen en
ze zo al lichtjes voor te bereiden op wat
er komen gaat. In de komende tijd
zullen de Bosuilen nog toneel les krijgen
en ook zullen er als onderdeel van de
pilot culturele lessen worden gegeven
aan de kinderen van de BSO.

Hierbij een verslag van deze
danservaring, geschreven door Selma;
de begeleider van de Bosuilen:
Tweemaal hebben de peuters van de
Bosuilen dansles gehad van Janneke.
Toen we het vertelde aan de kinderen
waren ze allemaal razend enthousiast!
Ook omdat Janneke bij sommigen al
bekend is door oudere broers of zussen.
We liepen met zijn allen naar het
podium, de plek in school waar wij altijd
met de kinderen van het
kinderdagverblijf bewegingsactiviteiten
doen. We gingen allemaal in een kring
zitten en mochten onszelf aan de hand
van een sprong voorstellen. Daarna
pakte Janneke het boek van ‘Kleine Muis
zoekt een huis’ erbij. In dit boek vindt
Kleine Muis een grote appel die niet
meer in haar holletje past. Daarom gaat
Kleine Muis op zoek naar een ander
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huis. Onderweg komt Kleine Muis
verschillende dieren tegen. Eerst
kwamen we het holletje van de mol
tegen en gingen we allemaal de mol
nadoen. Als een mol groeven we door de
ruimte. Maar hij had geen plek voor de
Kleine Muis, dus kwamen we aan bij het
konijn. We sprongen door de ruimte en
deden net alsof we konijnen waren. Ook
hier was geen plek en daarom gingen
we weer verder met onze zoektocht.
Ondertussen namen we wat hapjes van
de appel, want we hadden wel honger
gekregen. We kwamen aan bij de das,
maar das had ook geen plek en hij lag
de hele dag te slapen. Vervolgens lagen
we allemaal op de grond te ‘slapen’. En
uiteindelijk hadden we zoveel van de
appel gegeten dat de Kleine Muis weer
in zijn eigen huis paste.
De kinderen hebben bij beide danslessen
enorm veel plezier gehad. Ze zaten met
volle betrokkenheid bij het verhaal en
deden de verschillende dieren na zoals
zij ze kennen. In de kring hebben we nog
nagepraat over de dansles en ze lieten
meteen weer zien wat we gedaan
hadden. Ook was dit het eerste wat aan
papa of mama verteld werd bij het
ophalen.

Janneke vertelt;
“Het was erg leuk om zo ook eens met
de Bosuilen te kunnen dansen. Samen in
die grote midweekruimte, die toch ook
voor hen niet helemaal meer nieuw
leek. Ze stapten met vol enthousiasme
het verhaal in, bewogen vrij door de
ruimte op de muziek die ik afspeelde en
(de meesten) pakten vervolgens
bewonderingswaardig makkelijk de
concentratie en rust weer op om een
nieuw stukje van het verhaal te
ontdekken. De tweede week vertelden
een aantal kinderen mij voor we
begonnen al hoe ik het verhaal van muis
dansen kon en welke dieren we dan
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tegen zouden komen. Je geeft veel
energie, als je met jonge kinderen zo’n
verhaal in beweging zet, maar je krijgt
er ook veel energie voor terug! Het was
genieten,” aldus Janneke.
Na de kerstvakantie krijgt deze pilot een
vervolg. Wij houden jullie op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen deze
samenwerking!
Culturele groeten van Selma, Zora en
Janneke

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

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.

