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Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken van het schooljaar zijn
aangebroken. Een jaar dat wederom
voorbij gevlogen is. De laatste weken
staan in het teken van de
rapportgesprekken, het Holthuus Film
Festival, de doordraaidag, de groep 8
eindmusical musical en de klassendag.
Verder kijken we in deze nieuwsbrief
vooruit. We nemen u mee in de
formatie van komend schooljaar, delen
de studiedagen en stellen nieuwe
collega’s aan u voor.
Formatie
Komend schooljaar blijven wij werken
met 19 groepen die als volgt verdeeld
zijn.
5x
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2x
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Groep 6/7

2x

Groep 7

2x

Groep 8

Zoals u ziet hebben komend jaar een
combinatiegroep. Op deze manier
hebben wij de leerlingaantallen in de
bovenbouw evenredig verdeeld.

Tijdens de doordraai ochtend,
donderdagochtend 7 juli, maken de
kinderen kennis met hun nieuwe groep,
begeleider(s) en klasgenootjes. Na deze
ochtend wordt de groepsindeling met u
als ouders/verzorgers gedeeld.
Nieuwe collega’s
Zoals u wellicht gemerkt heeft waren
wij een aantal weken geleden op zoek
naar een nieuwe begeleider voor één
van onze bovenbouw groepen. Wij
hebben een nieuwe begeleider
gevonden en hieronder stelt ze zich aan
u voor.
Silke Peelen
Via deze weg wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken om me voor
te stellen. Mijn naam is Silke Peelen en
woon samen met mijn man en drie
kinderen, Bent, Floor en Jules, in
Huissen.
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Zes jaar geleden hebben wij bewust
voor onze oudste zoon gekozen voor ‘t
Holthuus. Sinds die tijd zie ik dagelijks
hoe blij mijn kinderen uit school komen.
Ik ervaar hoe kinderen zichzelf mogen
zijn en hoe er door de medewerkers
naar het individu wordt gekeken. De
veiligheid, fijne sfeer, warmte en het
gevoel van saamhorigheid maakten dat
ik altijd nog een keer op ’t Holthuus zou
willen werken.
Ik heb de afgelopen 21 jaar als
leerkracht gewerkt op diverse
basisscholen en ik ben nog steeds even
gedreven om kinderen te begeleiden in
hun leerproces. Het afstemmen van de
onderwijsbehoeften van het individuele
kind op het onderwijsaanbod is wat mij
als begeleider motiveert. Het opbouwen
van zelfvertrouwen en het
samenwerken in een groep ligt steeds
aan de basis van dit proces. Als
leerkracht hecht ik veel waarde aan
veiligheid en vertrouwen, zowel binnen
als buiten de klas.
Elk kind is uniek en heeft zijn eigen
talenten. Ik wil kinderen graag
stimuleren om hun talent te
ontwikkelen en zodoende te werken
aan de individualisering van de
samenleving. Hierdoor worden ze
competenter als persoon.

Ik kijk ernaar uit om persoonlijk kennis
te maken en elkaar beter te leren
kennen.
Voor straks alvast een fijne vakantie!
Freek Koopmans
Hoi! Ik ben Freek, muziekdocent en
theatermaker. Het komende schooljaar
ben ik, regelmatig, op vrijdag op ’t
Holthuus te vinden. In mijn lessen gaan
we aan de slag met muziek. We gaan
zingen, bewegen, beats maken en
vooral ook heel veel lachen.
Naast muziekdocent werk ik als theater
en programmamaker bij Percossa en
Freek+Eric. Met deze gezelschappen
toeren we het hele land door en maken
we voorstellingen en programma’s voor
jong en oud. Dit betekent dat ik niet
elke week aanwezig ben.
Ik zit boordevol energie die ik naast mijn
werk goed kwijt kan in hardlopen en
wakeboarden.
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Naast dat we nieuwe collega’s hebben
aangenomen nemen we ook afscheid
van een aantal collega’s.
Jolien Vos en Zora Smits nemen vanuit
de onderwijstak afscheid van ’t
Holthuus. Jolien als begeleider en Zora
vanuit haar rol als theaterdocent. We
bedanken ze en wensen beiden heel
veel succes in de toekomst.
Jaarkalender 22-23
De jaarkalender met het daarbij horend
vakantierooster en de studiedagen is
afgelopen maand in afstemming met de
medezeggenschapsraad (MR)
vastgelegd.
De kinderen gaan volgend jaar officieel
45 uur teveel naar school. Dit betekent
dat we, in principe, 9 studiedagen
zouden kunnen plannen. Vanuit de
Rijksoverheid mag een school maximaal
7 keer per jaar een 4-daagse
schoolweek inroosteren. Dit is naast de
weken die al 4-daags zijn omdat de
school gesloten is door een algemene
feestdag (hieronder valt ook de
Huissense kermis).
Voor ’t Holthuus betekent dit dat we
komend jaar 8 studiedagen hebben
ingepland en 1 dag opsparen in geval
van calamiteit. Onderaan de
nieuwsbrief, op de website, in de

schoolgids en in de digitale kalender zijn
de data van de studiedagen te vinden.
Holthuus Film festival
Kinderen verkleed als superster of in
galajurk voor de 5e editie van dit
spectaculaire, afsluitende, culturele
festival. Een kleine 1000 kinderen en
ouders hebben genoten van 19 films
met stopmotion, pixelation en meer.
Wat was het een geslaagde middag en
we kijken nu al uit de volgend jaar
waarin KUNST centraal komt te staan.
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Musical 8
Nog iets meer dan een week en dan is
het zover voor onze schoolverlaters. Op
dinsdag 12 juli spelen ze de musical
voor de kinderen van school en ’s
avonds voor hun ouders/verzorgers. We
eindigen de dag met een gave
feestavond. De voorbereidingen zijn in
volle gang en het belooft een
fantastische musical te worden.
Einde schooljaar en duurzaamheid
Het einde van het schooljaar is in zicht.
We zien dan vaak dat ouders en
kinderen hun waardering voor een fijn
jaar willen tonen. Wij zijn dankbaar voor
de presentjes en lieve woorden die we
dan mogen ontvangen. Echter, zien we
de laatste jaren dat het gebaar
verschuift van een kaartje/tekening
naar steeds grotere cadeaus. We willen
jullie, vanuit het stuk duurzaamheid,
graag laten weten dat we dit niet van
verwachten. Een mondeling bedankje,
een tekening of iets dergelijks is echt
meer dan genoeg.
Ook binnen de opvang waren we op
zoek naar nieuwe begeleiders voor de
BSO. Ook zij stellen zichzelf even voor.

René Baars
Ik ben René Baars en ik ben blij dat ik
per juli, 4 dagen in de week, bij 't
Holthuus mag komen werken!
4 juli wordt mijn eerste werkdag. Ik heb
in mei 1 dag meegedraaid en dat is goed
bevallen, wat een prachtige locatie!
(zeker het schoolplein) En wat een fijne
sfeer in het team!
Momenteel werk ik bij BSO De Wereld
in de wijk Schuytgraaf, Arnhem. Daar
heb ik met veel plezier gewerkt vanaf
2017.
Daarnaast werk ik als woonbegeleider
bij De Driegasthuizen (Ouderenzorg,
dementen) Ook heel leuk maar nog net
niet zo leuk als werken op een BSO. Met
beide stop ik per juli.
Daarvoor heb ik achtereenvolgens in de
gastouderopvang en de
gastouderbemiddeling gewerkt.
En mogelijk ook leuk om te weten: Ik
ben papa van een dochtertje van nog
net geen 10.
Ik verheug mij op dit nieuwe begin en
verheug mij op leuke activiteiten met de
kinderen! Mijn hart ligt het meest bij
spel en sport.
Tot gauw!
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Naast al dat dansen vind ik het ook heel
fijn en leuk om lekker met mijn vriend
en kat Pip op schoot films te kijken,
lekker te wandelen (het liefst door de
bergen) en speel ik heel graag
(bord)spelletjes met mijn familie en
vrienden onder het genot van heerlijk
zelfgemaakt Indonesisch eten!
Mijn eerste werkdag is 4 juli.
Ik kijk er naar uit te beginnen bij IKC 't
Holthuus!

Lynn Kosakoy
Hoi! Mijn naam is Lynn, 28 jaar oud en
ik kom uit Arnhem. Vanaf 1 juli kom ik
het BSO team op ’t Holthuus versterken
en ik heb veel zin in deze nieuwe
uitdaging! In de afgelopen 5 jaar, na het
afstuderen aan de docent dansopleiding
van ArtEZ, heb ik al veel met kinderen
en jongeren gewerkt. Dat doe ik met
dans, want dans is mijn passie en mijn
werk! Ik ben dan ook van mening dat
ieder kind in aanraking zou moeten
komen met dans en kunst in het
algemeen, omdat het op een totaal
andere en waardevolle manier de groei
en ontwikkeling kan stimuleren. Kunst
geeft ruimte, mogelijkheid tot spelen en
ontdekken en dat is ook wat ik met mijn
expertise naar de BSO meeneem.
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Jessie Vermasen
Ik ben Jessie Vermasen, een van de
nieuwe begeleiders van de BSO binnen
IKC 't Holthuus. Ik ben zowel op de
Appelbongerd te vinden als op de
oudere groepen BSO. Ik ben 22 jaar en
ik woon in Haalderen. Ik heb de
opleiding Leisure en Hospitality gevolgd
en ik ga vanaf het nieuwe school jaar
van start met BBL- opleiding
pedagogisch medewerker.
Ik ben inmiddels al begonnen bij IKC 't
Holthuus en heb het ontzettend naar
mijn zin.

Vertrek Kelly BSO
Kelly stopt per augustus bij de BSO van
IKC 't Holthuus. Kelly is ruim een jaar
werkzaam geweest en u heeft haar op
verschillende groepen gezien. De laatste
tijd was Kelly vooral werkzaam op de
Appelbongerd. Kelly is inmiddels
verhuist en zoekt een nieuwe uitdaging
in het onderwijs dicht bij haar in de
buurt. We vinden het erg jammer dat
Kelly stopt bij IKC 't Holthuus en wensen
haar veel succes en geluk. Kelly neemt
nog een aantal weken vakantie op
voordat ze gaat. Haar laatste werkdag is
op vrijdag 8 juli.
Afwezigheid Thomas
Thomas, werkzaam op de BSO, is al een
tijdje afwezig. Hij kan door persoonlijke
omstandigheden niet werken. Voorlopig
komt Thomas niet op de BSO werken.
Doorstroom kinderen Appelbongerd
naar 7+ BSO
Kinderen starten als ze 4 jaar zijn op
BSO de Appelbongerd. BSO de
Appelbongerd vangt de kinderen op van
4 t/m 7 jaar. In het jaar dat kinderen 7
jaar zijn, maken ze de overstap naar de
groep Pandabos en uiteindelijk de
Poemaberg. De BSO- groepen Pandabos
en Poemaberg zijn gevestigd in het
hoofdgebouw van IKC 't Holthuus.
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Tijdens de overgang van de
Appelbongerd naar de Pandabos, als
kinderen 7 zijn, kijken we vooral naar
het kind. We kijken waar de behoefte
van het kind ligt en of het kind er al aan
toe is om over te gaan. Daarnaast kijken
we natuurlijk ook of er plek is op de
Pandabos. Belangrijk voor u om te
weten is dat kinderen niet automatisch
overgaan als ze 7 jaar zijn. Dit gebeurt in
het jaar dat ze 7 jaar zijn.
Tweedehands spullen gezocht
In het kader van duurzaamheid zijn we
op zoek naar nog bruikbare
tweedehands rompertjes, slaapzakken
en een kleine tent voor het
kinderdagverblijf. Mocht u thuis nog iets
hebben liggen dat niet meer gebruik
wordt dan maakt u ons daar erg blij
mee! U kunt het afgeven bij het KDV op
IKC 't Holthuus.
Verlenging stage Aniek
Aniek loopt momenteel stage op IKC 't
Holthuus Appelbongerd. Ze loopt stage
bij peuterwerk en op de BSO. Haar stage
wordt verlengd met een jaar dus ze zal
ook in schooljaar 2022/2023 stage
blijven lopen op de Appelbongerd.

Samenvoegen BSO
Op onderstaande data voegen we de
BSO samen in de zomervakantie. Alle
BSO- kinderen worden dan opgevangen
bij IKC 't Holthuus Appelbongerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 27 juli
Vrijdag 29 juli
Maandag 1 augustus
Woensdag 3 augustus
Vrijdag 5 augustus
Woensdag 10 augustus
Vrijdag 12 augustus
Vrijdag 19 augustus
Vrijdag 26 augustus

Een fijne week!
Mike en Nena
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Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaar/carnaval
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie**

22-30 oktober
24 dec – 8 jan
18-26 feb
10 april
22 april – 7 mei
18-19 mei
29 mei
15 juli - 27 aug

** Afwijkende zomervakantie vanwege Nijmeegse 4daagse

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

ma 26 sept
woe 19 okt
vrij 25 nov
vrij 10 feb
woe 8 mrt
vrij 7 april
ma 22 mei
woe 21 juni

Instagram
Volg ons op insta @ikc_holthuus

