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Beste ouders/verzorgers, 

Het was een intensieve en drukke 
periode voor onze begeleiders de 
afgelopen weken. De periode 
tussen kerst en carnaval staat altijd 
in het teken van de LOVS toetsen, 
data analyses, nieuwe plannen, 
rapporten en oudergesprekken.  

Deze periode sloten we af met 
carnaval de los Colores 2022. Een 
fantastische dag waarin we feest 
hebben gevierd, bingo hebben 
gespeeld en onder begeleiding van 
een heuse sambaband in een 
kleurrijke optocht hebben gelopen.  

 

 

Nu dit alles weer achter de rug is 
kijken we vooruit naar de tweede 
helft van het schooljaar en alles 
wat komen gaat.  

Op dit moment zijn we druk met 
onze actie:  

 
IKC ‘t Holthuus voor Oekraïne 

Wat zijn de kinderen goed bezig en 
wat een geweldig bedrag gaan we 
ophalen voor giro 555! Volgende 
week woensdag maken we het 
totaalbedrag bekend tijdens de 
midweek.  
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Ook het KDV en Peuterwerk zetten 
zich in voor Oekraïne. Vanaf 
maandag 21 maart kunt u de 
plantjes kopen bij ons. Peuterwerk 
verkoopt de plantjes wanneer u 
uw kind komt ophalen om 12:15 
uur. Het KDV verkoopt ze tijdens 
haal en brengmomenten. We 
hopen zoveel mogelijk geld in te 
zamelen samen met de kinderen. 1 
plantje kost 2,50 euro. 

We wensen alle kinderen heel veel 
succes met de verkoop en we 
hopen op een geslaagde actie! 

 

Fijn zonnig weekend gewenst! 

 

Mike en Nena 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 organen met 1 aanspreekpunt:  

De IKC Raad komt eraan 

IKC 't Holthuus bestaat uit 
verschillende onderdelen: de 
basisschool en voor- en naschoolse 
opvang, dagopvang en Peuterwerk 
van SKAR. Het werk verschilt, maar 
er is één gemeenschappelijke 
deler: zorgdragen voor de 
ontwikkeling van kinderen van 0 
tot ongeveer 12 jaar. Samen 
vormen zij het Integraal Kind 
Centrum (IKC).  

Ouders 
Daarnaast zijn ouders verenigd in 
de medezeggenschapsraad (MR) 
en de oudercommissie (OCIE) voor 
de basisschool en de 
oudercommissie van SKAR. Hun 
doel? Ouderbetrokkenheid 
stimuleren en in stand houden. 
Vanaf volgend jaar vormen zij 
samen de IKC Raad: één 
aanspreekpunt voor ouders. Op die 
manier draagt de raad bij aan 
efficiënt werken, verbinding met 
het hele IKC en verbetering van de 
samenwerking binnen het IKC.  
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Wat doet de IKC Raad? 
De IKC Raad bespreekt 
gemeenschappelijke thema's en 
zaken. Daarnaast is de raad er voor 
alle vragen van ouders over kind- 
en klas overstijgende kwesties, 
zoals beleid en activiteiten. Vragen 
specifiek voor de MR, OCIE of 
oudercommissie van SKAR zetten 
we door naar de juiste geleding 
zodat je als ouder snel in contact 
komt met de juiste persoon. Hou 
de nieuwsbrief in de gaten om de 
ontwikkeling van de IKC Raad te 
volgen! 

Opening kampproject 

Deze week zijn de kampprojecten 
voor groep 1-8 geopend. Twee 
prachtige verhalen in de sfeer van 
1001 nacht gespeeld door 
enthousiaste ouders. 

Opening groep 4-8 

Woensdag 16 maart hebben de 
kinderen van de groepen 4 t/m 8 
gekeken naar een toneelstuk 
waarin het thema voor kamp 
bekend gemaakt werd. De geur 
van wierook, de tonen van 

Arabische muziek en de rinkelende 
belletjes van een echte 
buikdanseres zorgden ervoor dat 
we helemaal meegenomen werden 
in het thema.  

Massimo kon prachtig voorlezen. 
Vele verhalen, legendes en fabels 
vertelde hij keer op keer. Maar één 
verhaal las hij nooit voor, hier deed 
hij altijd erg geheimzinnig over. 
Wat is er aan de hand met dit 
verhaal? Aan de kinderen de taak 
om hier achter te komen. Maar ze 
moeten wel voorzichtig zijn!  

Opening groep 1-3 

Donderdag 17 maart is ook het 
kampthema voor de onderbouw 
bekend gemaakt. Ook hier werd er 
gekeken naar een prachtig 
toneelstuk in Oosterse sferen. De 
aankomende weken zal er iedere 
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week een scène van het gehele 
verhaal gespeeld worden voor de 
onderbouw. Vandaag werd het 
eerste stukje van het verhaal 
gespeeld… 

De arme Raj vertelde hoe 
smoorverliefd hij was op Samira, 
de dochter van de Sultan. Hij kocht 
een mooie en wel heel speciale 
olielamp bij een koopman op de 
Oosterse markt voor haar. Zijn 
grote vriendin Ali, die de lamp mee 
had uitzocht, had wel een slim 
plannetje hoe Raj die lamp nou 
veilig naar Samira kon brengen... 
Zou dit goed gaan?! Wordt 
vervolgd! 

De komende weken gaan de 
kinderen zich verder verdiepen in 
het thema met als afsluiter het 
kamp.  

 

 

 

 

 

Kamp informatie vanuit de 
werkgroepen 

Voor het groep 1/2/3 kamp op 
maandag 9 mei zijn wij voor de 
markt op zoek naar: 
- Doeken/aankleding voor de 
kraampjes in thema-sfeer 
- Vuurkorven (te leen) en hout 
- Lapjes stof 
- Grote witte lakens (die niet meer 
terug hoeven) 

Wie kan ons hier aan helpen? 
Lakens en lapjes stof mogen 
afgegeven worden bij de 
Muziektent of het Uilennest. Als 
een vuurkorf beschikbaar is, wil je 
dan een mailtje sturen naar 
f.kraaijvanger@stichtingatos.nl ? 
Ook bij vragen mag dit e-mailadres 
gebruikt worden. 

Bedankt voor jullie hulp namens 
alle marktkooplui! 

Moestuin weer geopend  

Sinds een aantal weken is de 
moestuin weer ‘geopend’. Iedere 
woensdagmiddag gaat een van de 
groepen in de tuin aan de slag 
samen met een aantal zeer 

mailto:f.kraaijvanger@stichtingatos.nl
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behulpzame moestuinouders om 
o.a. te zaaien, schoffelen en 
ontdekken wat er groeit, bloeit en 
kruipt. Er wordt met veel plezier en 
enthousiasme gewerkt. Hopelijk 
kunnen we over een tijdje weer 
e.e.a. oogsten en natuurlijk 
proeven!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot gezinscoach op IKC ’t 
Holthuus  

Thema-avond   “het kind van 9” 

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) 

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 ondersteuning ook 
inspireren. Twee keer dit 
schooljaar verzorgen we een 
thema-avond waarin we mooie 
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thema’s aanbod laten komen, waar 
iedere ouder/verzorger, op enig 
moment tijdens het opvoeden mee 
te maken krijgt. 

De eerste themabijeenkomst op 11 
april wordt verzorgd door Gerdien 
Jansen, oud Holthuus begeleider 
en kindercoach. Zij neemt jullie 
mee in het verhaal van het 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 
en zal zich richten op zowel het 
jonge kind als het oudere kind. 
Meer informatie volgt tzt… 

Opgeven voor de eerste thema-
avond kan tot 30 maart 2022 op 
het volgende mailadres.  
ikc-holthuus@stichtingatos.nl 

 

Toonbeeld filmproject                   

Vanaf 19 april zullen wij in 
samenwerking met Toonbeeld alle 
kinderen uit groep 1 tot 8 
meenemen in verschillende film- 
en animatiewerkvormen. De 
begeleiders zijn al geïnspireerd en 
meegenomen in het project tijdens 
de laatste studiedag en hebben 
samen een trailer gemaakt. Deze 
zal binnenkort aan de kinderen 
getoond worden als opening van 
het filmproject! 

Iedere groep zal een eigen 
lesprogramma doorlopen met 
Toonbeeld. Van elke groep zal een 
eigen film op het HOLTHUUS 
filmfestival (info volgt later) 
vertoond gaan worden. De 
kleutergroepen zullen aan de slag 
gaan binnen het thema 
‘verwondering’ en maken kennis 
met alles wat met film te maken 
heeft. De groepen 3 gaan zich 
richten op het onderdeel 
‘animatie’ binnen het thema 
‘dieren in de hoofdrol’. Het filmen 
van een schooldag staat centraal in 
de groepen 4; denk aan het filmen 

mailto:ikc-holthuus@stichtingatos.nl
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vanuit kaders en standpunten en 
het nemen van bepaalde shots. De 
groepen 5 gaan binnen het thema 
‘foto voor foto zelfgemaakt’ aan de 
slag met animatiefilmpjes en de 
groepen 6 werken naar een toffe 
muziekclip toe. In de groepen 7 
gaat er een spannende film 
gemaakt worden en tot slot zullen 
de groepen 8 middels film en 
animatie gaan werken binnen het 
thema ‘afsluiting 
basisschoolperiode’. 

 

Opvang 

 

IKC 't Holthuus is op zoek naar 
twee BSO- toppers! 

Pas jij of ken jij iemand die past in 
een dynamisch team waarin het 
verrijken van kind- ontwikkeling 
centraal staat? Ben jij leergierig en 
hou je er van om in beweging te 
staan? Past het werken binnen een 
IKC met een super enthousiast 
team bij jou?  

Dan is deze vacature iets voor jou.  

Nieuwsgierig geworden? Mail naar; 
n.gieling@skar.nl  

 

Toestemmingen invullen 
Ouderportaal 
Wij verzoeken u in het 
ouderportaal van Skar de 
toestemmingen van uw kind(eren) 
in te vullen of aan te passen. Dit 
zijn belangrijke gegevens die voor 
ons als begeleiders dagelijks van 
toepassing zijn. Heeft u de 
toestemmingen al wel eens 
ingevuld? Dan het verzoek de 
toestemmingen na te kijken en te 
checken of de gegevens nog 
kloppen. Er zijn namelijk kinderen 

mailto:n.gieling@skar.nl
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die als baby zijn binnengekomen 
en nu op de BSO zitten. 
Voorbeelden van toestemmingen 
ziet u hiernaast -> 
 
Ook vragen wij u na te kijken of er 
noodnummers bij ons bekend zijn 
en of deze nog kloppen. Deze kunt 
u ook in het ouderportaal 
toevoegen.  
 
Vertrek Judith BSO 

Judith zal per mei 't Holthuus gaan 
verlaten. Na ruim 10 jaar is het tijd 
voor een nieuwe stap. Judith gaat 
op een andere locatie binnen Skar 
met de allerjongste jongste 
kinderen werken. Ze gaat iedereen 
erg missen, maar heeft zin in een 
nieuwe uitdaging.  

Wanneer het laatste werkdag is 
hoort u later vanuit het team.  

We wensen haar heel veel succes 
op haar nieuwe werkplek. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 

 

https://accounts.google.com/signup?hl=nl

