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Beste ouders/verzorgers, 
We zijn alweer 3 weken onderweg in 
het nieuwe jaar en alle groepen zijn 
weer lekker gestart. Na de 
vakantieverhalen, goede voornemens 
en veel sociaal emotionele activiteiten 
zijn we overgegaan tot de orde van de 
dag; de leerlingvolgsysteemtoetsen 
voor groep 3 t/m 8. De reken-, spelling 
en (begrijpend) leestoetsen zullen met u 
worden besproken tijdens de 
rapportgesprekken op dinsdag 28 
februari of donderdag 2 maart. De 
rapporten zullen op maandag 27 
februari met de kinderen mee naar huis 
gaan. Dit betekent dat de rapport 
verzamelmappen weer mee naar school 
mogen.  

Rapport 
Vanaf dit schooljaar passen wij onze 
wijze van afname aan voor de AVI-toets 
(technisch leesniveau). 
Waar we voorheen kinderen door 
toetsten tot het hoogste 
beheersingsniveau, nemen we nu alleen 
de toets van het leerjaar af.  
Met deze wijze van afname hebben we 
voldoende gegevens en informatie om 
de ontwikkeling van het kind te kunnen 
volgen en ons onderwijsaanbod hierop 
aan te laten sluiten. 
Dit brengt ook een verandering in het 
rapport met zich mee. Normaliter 

beschreven we welk AVI-niveau uw kind 
had behaald, nu beschrijven we of uw 
kind 'op niveau' of 'niet op niveau' leest. 
Op niveau betekent dat uw kind het 
niveau van zijn/haar leerjaar beheerst, 
niet op niveau betekent dat uw kind het 
niveau van zijn/haar leerjaar nog niet 
beheerst. 

IKC ontwikkelingen - Entree Holthuus 
Komende week wordt er hard gewerkt 
aan een balie bij de hoofdingang. Met 
de komst van deze balie kunnen we 
bezoek ontvangen en wegwijs maken en 
creëren wij drie nieuwe werkplekken. In 
de volgende nieuwsbrief delen wij het 
eindresultaat! 

Nieuwe collega’s 
Ons team is de afgelopen periode 
uitgebreid met twee nieuwe collega’s. 
Jeanne komt vanuit onze 
stichtingsschool, de Regenboog in 
Bemmel, en gaat na de 
voorjaarsvakantie samen met Minke 
groep 6 draaien. 

Sandra komt ons ondersteuningsteam 
versterken. Dit betekent dat ze een stuk 
ziekte vervanging gaat doen én met 
kleinere groepjes kinderen aan de slag 
gaat.   
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Jeanne Peters 
Mijn naam is Jeanne Peters, moeder van 
drie tienerdochters en getrouwd met 
Dirk. Wij wonen al meer dan 20 jaar in 
het mooie Doornenburg. Mijn hobby's 
zijn tekenen, sporten en paardrijden. 
Ik heb bijna 22 jaar op de Regenboog in 
Bemmel gewerkt en heb per 1 
december op eigen verzoek gebruik 
gemaakt van de interne mobiliteit. 
Ik heb bewust gekozen voor 't Holthuus 
omdat ik merkte dat ik de sfeer en de 
samenwerking met die teamleden 
prettig, ontspannen en ook inspirerend 
vond. Ik heb de opleiding 
cultuurcoördinator gevolgd, omdat 
cultuur echt mijn ding is en dat zou ik 
ook graag over willen dragen op de 
leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Reuselaars-Verheijen 
Ik ben Sandra Reuselaars-Verheijen, 30 
jaar oud en per 1 februari start ik als 
leerkracht ondersteuner op ‘t Holthuus. 
Ik woon samen met mijn vrouw in 
Huissen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om te tennissen of te voetballen. Ook 
hou ik er van om met de caravan op 
vakantie te gaan. Momenteel werk ik 
nog als onderwijsassistent in het 
speciaal onderwijs bij Entréa 
Lindenhout. Hier sta ik in de groepen 4 
en 5/6. Dit doe ik nu 7 jaar met veel 
plezier maar was toe aan een nieuwe 
uitdaging. Ik heb er ontzettend veel zin 
in en kijk er naar uit jullie te leren 
kennen. 
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Afscheid Maurice 
Helaas heeft onze huidige vakdocent 
gym Maurice een prachtige nieuwe 
uitdaging gevonden. Dit betekent dat 
wij per 1-3-23 op zoek zullen moeten 
gaan naar een nieuwe vakdocent. We 
wensen Maurice natuurlijk heel veel 
succes! 

 

 
Kamp-Informatieavond 2 februari 
Donderdagavond 2 februari zal de kamp 
informatieavond op school 
plaatsvinden. 

Op deze avond, waarbij alle 
ouders/verzorgers van harte welkom 
zijn, licht het team een tipje van de 
sluier op rondom de kampen van de 
diverse groepen. Wat is het thema van 
dit jaar? Welke activiteiten staan er op 
de planning? Waar gaan we naar toe 

en... waarbij kunnen we uw ouderhulp 
weer goed gebruiken?  

Dit alles komt op deze avond aan de 
orde. We hebben ervoor gekozen om, 
net als vorig jaar, een looproute door de 
school te maken. Tijdens de wandeling 
wordt vanzelf duidelijk wat er staat te 
gebeuren tijdens het kampproject.  

De inloop is om 19.30 uur en zal 
ongeveer 30 minuten tijd vergen. 
Omdat de informatieavond tot 20.30 
uur duurt, hoeft niet iedereen stipt om 
19.30 uur voor de deur te staan (al 
kunnen we ons wel voorstellen dat jullie 

branden van nieuwsgierigheid      ).  

De route start bij de hoofdingang van de 
school en zal in de midweekhal 
eindigen. Vanuit de midweekhal zullen 
er in verschillende lokalen, grenzend 
aan de hal, PowerPointpresentaties 
voor de onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw afgespeeld worden met nog 
wat aanvullende informatie. Ook zullen 
er teamleden aanwezig zijn die voor 
eventuele vragen of enthousiaste extra 
ideeën beschikbaar zijn. 

Het inschrijven voor de ouderhulp 
gebeurt via Parro. Vergeet je agenda of 
mobiel dus niet mee te nemen. 

Het kampthema moet strikt geheim 
blijven voor de kinderen! Dit betekent 
dat er deze avond geen foto's gemaakt 
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mogen worden en er geen kinderen 
mee de school in mogen.  
For your eyes only! 

We hopen veel ouders/verzorgers te 
mogen ontvangen op 2 februari! 
Hopelijk tot dan! 

 
Klik op de foto voor de kamp-informatie teaser 

Foto’s kerstviering 
Tijdens de kerstviering op school was er 
een ware photobooth met green screen 
aanwezig. Bent u benieuwd hoe de 
foto’s zijn geworden? Via de website 
krijgt u met een wachtwoord toegang 
tot de hele collectie. 

https://www.ikc-holthuus.nl/fotoalbum  

Carnaval 
Alaaaaaf! De kerstballen zijn nog maar 
net opgeruimd, maar achter de 
schermen zijn we alweer druk bezig met 
het organiseren ons volgende feest: 
carnaval! Hoe het er precies uit komt te 
zien hoort u op korte termijn van ons. 
Vrijdag 17 februari vieren we in ieder 
geval carnaval op school. In de dagen 
voorafgaand zullen we alvast 
warmdraaien voor deze feestdag. Dus 
dat het weer gezellig wordt... dat staat 
vast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VqR9b1K2wSM&ab_channel=IKC%27tHolthuus
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Opvang – Buitenbedden 
Buiten slapen heeft vele voordelen voor 
de slaapkwaliteit en voor de opbouw 
van de weerstand van kinderen. 
Kinderen slapen buiten rustiger, dieper 
en vaak langer. De reden hiervan is 
onder andere omdat de kinderen zich 
buiten beter kunnen ontspannen. 

Soms hebben kinderen het nodig om 
even te jammeren/huilen voordat ze 
slapen. Dit zullen jullie ook horen 
tijdens het wachten op jullie kinderen 
buiten bij de ingang. Weet dat wij altijd 
zicht hebben op wat de kinderen nodig 
hebben. Wij lopen regelmatig naar 
buiten om naar de kinderen in de 
buitenbedden te kijken. Ook zijn de 
ramen op de groep altijd open 
waardoor wij goed kunnen horen 
wanneer er kinderen wakker zijn. 

Het zou fijn zijn als jullie tijdens het 
wachten op jullie kinderen hier ook 
rekening mee kunnen houden qua 
geluid. 

 

Een fijne week gewenst! 

Namens het hele team, 

Mike van de Koppel  
Moniek de Koning 

 

 

Vanuit de leerlingraad  
We zijn gestart met de fietsenstalling 
dienst. We gingen elke ochtend bij de 
fietsenstalling staan om de fietsen goed 
te zetten en om kinderen aan te spreken 
als zij hun fiets niet goed zetten. we 
kregen ook hesjes waardoor mensen ons 
konden herkennen. We hadden ook 
reserve kinderen nodig dus je mocht 
hulp vragen aan kinderen uit je klas. 
Hulp was zeer zeker nodig want 
niemand luisterde naar je en zeiden: blijf 
van me fiets af maar nu gaat het heel 
goed er hoeven geen kinderen meer te 
staan. 
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IKC RAAD 
De IKC Holthuus fruitbar staat 
tegenover het kantoor van Dave en 
Josee. Kinderen die geen fruit bij zich 
hebben of het zijn vergeten, kunnen in 
overleg met hun begeleider hier iets 
pakken.  

 

IKC RAAD – Ocie 
“Tijdens de kerstviering hebben we IKC 
breed bijgedragen aan de kerstmarkt. 
Wij hebben er van genoten! Met meer 
dan 1000 bezoekers kunnen we denk ik 
wel spreken van een groot succes.  
Zo zijn er meer dan 200 pakken warme 
chocolade melk door heen gegaan, 30 
flessen Gluhwein, en 1000 
kerstkransjes! We kregen ook tips om 
voor volgend jaar na te denken over 
allergie arme traktaties. Dat nemen we 
mee in de evaluatie. Daarnaast kregen 
we ook vragen waar men zich kan 

aanmelden om onderdeel te zijn van dit 
feest. Dus mocht je interesse hebben in 
een bijdrage te leveren bij de grotere 
evenementen op school, zoals de 
kerstmarkt, carnaval, sinterklaas, avond 
vierdaagse, etc, stuur dan even een 
email naar ocholthuus@gmail.com. Zet 
daarin je naam, telefoonnummer, naam 
van je kind(eren) en groep waarin hij of 
zij zit en interesse in welk evenement je 
een bijdrage wilt leveren . Je ontvangt 
dan vanzelf een bericht wanneer we 
hulp kunnen gebruiken om het voor 
onze kinderen onvergetelijk te maken!" 

IKC RAAD – MR 
Op 8 november jl. volgde de MR een 
basistraining vanuit de AOB. Hierin 
kwamen rechten, plichten en algemene 
adviezen aan bod. Er is nieuwe kennis 
opgedaan en oude kennis is opgefrist. 
We kijken terug op een geslaagde 
training. 
Ook in 2023 zetten alle MR-leden zich in 
voor onze Holthuus kinderen. Op 12 
januari hebben wij tijdens de 
vergadering weer meegedacht en 
gesproken over belangrijke zaken op 
school. Denk hierbij aan het 
schoolbeleid, duurzaamheid en 
veiligheid (in alle vormen) van de 
kinderen en het personeel. 
IKC RAAD – Oc 
n.v.t.   
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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  

  
  

 

 


