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Beste ouders/verzorgers, 
Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft 
gehad en dat de kinderen weer zin 
hebben om maandag 29 augustus in 
hun nieuwe groep te beginnen! 

De afgelopen week zijn wij met het hele 
team ontzettend druk geweest met 
verhuizen, inrichten en voorbereiden 
van de eerste drie schoolweken. 

 

 

 

Gouden weken 
Tijdens de eerste 3 schoolweken van dit 
nieuwe schooljaar wordt er op school 
en zeker ook in iedere groep veel 
aandacht besteed aan de sociale 
omgang met elkaar en groepsvorming. 
Iedereen moet zijn/haar plekje in de 
nieuwe groep weer vinden en zich hier 
ook goed bij voelen. Veel activiteiten 
zullen in het teken staan van deze 
thema's. We noemen het daarom ook 
wel de GOUDEN WEKEN! 

Ons STOPLICHT wordt uitgebreid in alle 
groepen besproken, er zullen SEO-
lessen worden georganiseerd en ook 
tijdens onze gymlessen, de midweek, 
het buitenspelen en wanneer we elkaar 
treffen in de gang, ligt de focus op een 
vriendelijke, duidelijke en veilige 
omgang met elkaar. 

Vraag er thuis eens naar bij uw 

kinderen, dit kan leuke en waardevolle 

gesprekken (en info      ) opleveren. 

Omdat de eerste weken helemaal in het 

teken staan van deze GOUDEN weken, 

zullen er zoals altijd, nog geen 

oudergesprekken plaatsvinden. Al onze 

aandacht gaat naar de groep en het 

zorgen voor een goede en positieve 

start met elkaar. Natuurlijk zijn er 

uitzonderingen waardoor het 
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noodzakelijk is om met elkaar in gesprek 

te gaan. Dit kunt u met de begeleider 

en/of intern begeleider van uw kind 

bespreken. 

Medische zaken en andere belangrijke 
informatie over uw kind  
Wij willen u met klem vragen om de 
medische informatie over uw kind te 
updaten. Is er sprake van medicatie-
inname, het (mogelijk) toedienen 
van/of ondersteunen bij een medische 
handeling onder schooltijd, dan vragen 
wij u contact op te nemen met de 
begeleider(s) van uw kind. Vanaf dit 
schooljaar werken we met een nieuw 
medisch protocol, waarin we met elkaar 
noteren hoe om te gaan met de 

medische situatie van uw kind.  

Als er sprake is van een allergie, 
medicatie-inname thuis of is er andere 
medische informatie, dan is dit voor ons 
wenselijk om te weten. Deze gegevens 
worden verwerkt in het digitale dossier 
van uw kind, zodat wij (begeleiders van 
school) altijd over de juiste informatie 
beschikken en hiernaar kunnen 
handelen.  

Mocht er een verandering in de 
thuissituatie van uw kind(eren) hebben 
plaatsgevonden of zal er hierin 
binnenkort iets veranderen, zoals een 
scheiding, een nieuwe omgangsregeling, 

of andere belangrijke informatie, dan 
vragen wij u contact op te nemen met 
de begeleider(s) van uw kind(eren).  

Als het goed is, heeft u inmiddels een 
uitnodiging voor Parro ontvangen. In 
Parro kunt u tevens de 
privacyvoorkeuren aangeven m.b.t. 
foto’s en/of informatie. 

Ziekmeldingen en andere meldingen 
zoals arts bezoek etc. kunnen (komma) 
net als voorheen via de Parro app 
worden doorgegeven. 
Verlofaanvraagformulieren zijn te 
downloaden vanaf de schoolwebsite of 
te verkrijgen bij Josee. Bij Josee en via 
de website zijn verlofformulieren te 
krijgen.  

Extra ondersteuning buiten de groep 

Ook dit jaar bieden we waar nodig en 
waar mogelijk, extra ondersteuning 
buiten de groep. Ons team van 
ondersteuners zal, samen met de intern 
begeleiders, tijdens de eerste 
schoolweken de organisatie van deze 
extra ondersteuning praktisch 
uitwerken. Het betreft de extra 
leesondersteuning, het werken met een 
eigen leerlijn, Leerlab Zon en Leerlab 
Ster. Als uw kind hiervoor is aangemeld 
en ingedeeld, ontvangt u een brief 
waarin staat wanneer de extra 
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ondersteuning start en hoe dat eruit 
gaat zien.  

Holthuus Music Festival 2 september 

Volgende week vrijdag staat ons 
Holthuus festival voor (oud) ouders, 
collega’s en leerlingen gepland. We 
hebben ondertussen al 360 kaarten 
verkocht en de verkoop loopt nog door. 
U kunt uw kaartjes bestellen op de 
website van de Buitenpoort. 
https://www.debuitenpoort.nl/agenda-en-tickets 

Als u op de flyer klikt ziet u alvast een 
klein voorproefje van wat u te wachten 
staat!  

 

Moestuin!!! 

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op 
zoek naar nieuwe enthousiaste 
moestuin ouders die samen met de 
kinderen aan de slag willen. In de flyer, 
toegevoegd als bijlage, vindt u alle 
informatie.   

 

Een heel fijn weekend en tot maandag. 
 

Namens het gehele team, 

 

Mike van de Koppel   

 

  

https://www.debuitenpoort.nl/agenda-en-tickets
https://www.youtube.com/watch?v=CpksEUjSIr0&ab_channel=ArtistAgencyNederland
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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   
 
** Afwijkende zomervakantie vanwege Nijmeegse 4daagse 

 

Studiedagen 2022-2022  
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  

  
  

 

 


