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Beste ouders/verzorgers,
De eerste 4 weken zitten erop, de
zogenaamde “gouden weken” met veel
aandacht voor de sociaal emotionele
ontwikkeling en groepsvorming. Deze
eerste periode hebben we afgesloten
met onze “Kom in de klas” middag
waarbij u als ouder/verzorger samen
met uw kind een kijkje kon nemen in de
klas.
Leerling raad
Ook zijn er in de groepen 5 t/m 8
leerlingen gekozen voor de leerling
raad. Deze raad vergaderd 6x per jaar
over school specifieke thema’s. Hygiëne
en veiligheid staan dit jaar hoog op de
agenda.

Nieuw project 'Gi Ga Groen’
Voor ons nieuwe schoolproject, dat
afgelopen woensdag geopend is, haken
we aan bij het thema van de
Kinderboekenweek; Gi-ga-groen! Het
gaat over de natuur maar wij gaan er op
school een grootser geheel van maken
en pakken we het begrip ‘groen’ wat
ruimer.
Parkeerbeleid
De zomer is echt voorbij en het weer is
guur. Dit betekent ook dat veel
kinderen weer met de auto naar school
gebracht worden. Net als de afgelopen
jaren doen we een dringend verzoek op
u!!!
De verkeerssituatie op het Ot en
Sienpad is voor fietsers en voetgangers
erg onveilig als u hier met de auto
inrijdt na 08.15 uur. We willen u dan
ook vragen dit niet te doen.
Er zijn diverse veilige parkeer
alternatieven;
-

P Brink
P Jumbo
P Wagenweg
P Nielant/Bunker
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Veilige fietsroute naar school
Al jaren strijden wij voor veilige
fietsroutes naar ons IKC.
Vanuit een groot aantal wijken is het al
mogelijk om veilig naar school te
fietsen/wandelen. Dit najaar komt
Loovelden daar ook bij. Er wordt
binnenkort gestart met het fietspad
tussen de Nielant en de Wagenweg.
Als dit fietspad gereed is zullen wij in de
nieuwsbrief aandacht besteden aan de
veilige fietsroute.

Ouders in school
Even een reminder!
Wij zien toch weer dat steeds meer
ouders zichzelf ‘s ochtends weer op de
gang begeven. We hebben in vorige
nieuwsbrieven uitgelegd dat wij dit niet
meer willen omwille de rust en
zelfstandigheid van onze kinderen. De
ervaring leert ons dat alle kinderen, ook
de jongsten, zelf heel goed in staat zijn

hun jas en tas op te hangen en
schoenen uit te doen.
Ook willen wij u vriendelijk verzoeken
het schoolplein nog niet te betreden
wanneer er nog (kleuter)groepen buiten
spelen. Voor 14.00 uur houden wij
graag zelf het overzicht. Wanneer de
laatste groep naar binnen is, bent u
meer dan welkom op het plein!
Honden op het schoolplein
Ook willen we u vragen uw hond niet
mee te nemen op het schoolplein of
vast te maken aan het schoolhek. Veel
kinderen vinden dit erg spannend
wanneer zij de school verlaten.
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Stichting Atos inspectiebezoek
Afgelopen weken stonden binnen onze
stichting in het teken van het
vierjaarlijkse inspectie bezoek. Het
vierjaarlijks onderzoek naar het bestuur
heeft tot doel een antwoord te
formuleren op de centrale vraag of het
bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit
waarborgt op de scholen en of er sprake
is van financieel beheer.
Het onderzoek richt zich op de drie
standaarden binnen het
kwaliteitsgebied; besturing,
kwaliteitszorg en ambitie.
Daarnaast beoordelen ze, indien van
toepassing, de kwaliteit van scholen
waarbij de inspectie of het bestuur
risico’s vermoeden. Wanneer er sprake
is van een school met het oordeel
Onvoldoende of Zeer zwak kunnen we
het herstelonderzoek uitvoeren binnen
het vierjaarlijks onderzoek.
Tot slot kan de inspectie op verzoek van
het bestuur scholen onderzoeken om te
bepalen of er sprake is van een school
die in aanmerking komt voor de
waardering Goed.
De terugkoppeling van dit bezoek volgt
in oktober en de resultaten zullen we
natuurlijk met u delen.

Ouders gezocht!
De Oudercommissie van ’t Holthuus is
op zoek naar nieuwe leden. Er is op dit
moment plek voor twee enthousiaste
ouders/begeleiders.
>Vind je het leuk om betrokken te zijn
bij verschillende activiteiten van de
kinderen zoals Sinterklaas, Kerstviering,
Avondvierdaagse etc. of hierin een
kartrekkersrol te vervullen?
>Mee te denken en te praten over de
genoemde activiteiten?
Meld je dan aan voor de
oudercommissie van ’t Holthuus.
Affiniteit met financiën? Dan zeker
reageren om een belangrijke bijdrage te
leveren in de commissie.
Wij komen gemiddeld 6x keer per jaar,
op 't Holthuus, bij elkaar om over de
activiteitenagenda te praten.
Voor meer informatie kan je terecht bij
Pascal Segers, voorzitter OCIE, op
nummer 06-50841270 of bij een van de
begeleiders van jouw zoon of dochter.
Wil je een keer een vergadering
bijwonen om de sfeer te proeven? Ook
dan kan je terecht bij een van de
bovenstaande personen voor meer
informatie.
Tot snel!
De Oudercommissie
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Terugkoppeling
Tevredenheidsonderzoek
Vorig schooljaar, in de maand april,
hebben wij ons 2 jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek afgenomen.
De gemiddelde rapportcijfers van zowel
ouders als de leerlingen was bijzonder
hoog. Leerlingen geven ons een 8.6 en
ouders/verzorgers een 8.3.
Hieronder vindt u een terugkoppeling
zodat u op de hoogte bent welke
aandachtspunten wij meenemen in ons
jaarplan en bespreken met de MR.
In de leerling raad bespreken we de
inhoud en doel van de culturele lessen.
We borgen en onderhouden ons
Holthuus specifieke SEO beleid door
nieuwe collega’s intern op te leiden.
Wij werken school breed aan onze
complexe didactische vaardigheden.
Ouders/verzorgers meenemen in onze
ambities gekoppeld aan het IKC
schoolplan.
Ouders/verzorgers meenemen in de
huidige IKC ontwikkeling.

Covid
Van schoolbesturen en scholen wordt
verwacht dat zij op basis van de leidraad
per scenario een draaiboek maken.
Passend bij hun eigen context en
locaties, en afgestemd met in- en
externe belanghebbenden waaronder
de kinderopvang. Dit draaiboek wordt
op dit moment gemaakt en zullen we in
oktober met u delen.
Als pleegouder ben je hard nodig!
De vraag naar pleegouders neemt toe!
Er zijn nog te veel kinderen die wachten
op een plek in een pleeggezin en hier
geen uitzicht op hebben. Ook in jouw
gemeente.
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Deeltijd, voltijd of crisis
Er zijn verschillende soorten pleegzorg.
De kans is groot dat er een vorm van
pleegzorg is die bij jou en jouw gezin
past! Bij meer dan de helft van de
pleegzorgvragen betreft het een vraag
om deeltijd pleegzorg, waarbij een
pleegkind meestal eens in de twee
weken een weekend in het pleeggezin
komt. Bij crisis- en voltijd pleegzorg zijn
kinderen volledig bij het pleeggezin. Het
kan dus zijn dat een pleegkind er een
aantal dagen per maand is of iedere
dag. Soms voltijd voor een korte
periode of soms zelfs tot aan
zelfstandigheid. Dit is afhankelijk van de
vorm van pleegzorg die je als gezin
biedt.
Onze samenwerking om pleegouders te
vinden
Samen met elf gemeentes in Centraal
Gelderland, waaronder Gemeente
Lingewaard en pleegzorgorganisaties
Entrea Lindenhout, William Schrikker
Gezinsvormen en Pactum bundelen wij
onze krachten. Wij zetten ons met
verschillende acties in om op deze
manier meer pleegouders te vinden.
Onlangs ging bijvoorbeeld onze
spandoekenactie van start. Heb jij er al
één (of twee) zien hangen op het
schoolplein? Binnenkort hangen ze ook

bij een groot aantal sportclubs in de
regio!
Wil jij iets doen? Heb je tips? Of wil je
meer weten over het pleegouderschap?
Kijk op:
www.ikwilpleegouderworden.nl. Je
vindt ons ook op social media door te
zoeken naar ‘Pleegouder worden
Centraal Gelderland’.
Zin om de Herfstvakantie sportief en
plezierig te beginnen?
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Op maandag 24 oktober is er in
sporthal de Brink een Luchtkussen
Apenkooi.
Zie hieronder de mogelijkheden:
- Tijdslot 1:
09:30 - 11:00 uur,
kinderen van 1,5 t/m 4 jaar
- Tijdslot 2:
11:15 – 12:45 uur,
kinderen van 5 t/m 7 jaar
- Tijdslot 3:
13:15 – 14:45 uur,
kinderen van 8 t/m 12 jaar
Vol = Vol
Voor meer informatie ga naar
www.playmogym.nl

Gezinscoach
Alweer een jaar geleden startte Alice
Nijeboer als gezinscoach binnen ons
IKC. Dit betrof toen een pilot vanuit de
samenwerking tussen de Gemeente,
Rijnstad en IKC ’t Holthuus, zodat u als
ouder/verzorger snel en laagdrempelig
ondersteund kan worden bij het
opvoeden van uw kind(eren). Deze pilot
bleek een zeer geslaagd traject. Zelfs zo
geslaagd dat alle scholen in de
Gemeente Lingewaard een gezinscoach
hebben gekregen.
Ook dit schooljaar is Alice weer te
bereiken als gezinscoach op IKC 't
Holthuus. U kunt bij haar terecht op
maandagochtend tussen 8 en 10 uur en
donderdagmiddag tussen 13 en 15 uur.
Maandagochtend is Alice te vinden in
het kantoortje van de SKAR en op
donderdagmiddag in het kantoor van
Floor (beide tegenover de teamkamer).
U kunt haar ook telefonisch (06 55 19
24 95) of via e-mail
(a.nijeboer@rijnstad.nl) bereiken.
Namens het hele team,
Mike van de Koppel
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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

