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Beste ouders/verzorgers,
De gezelligste tijd van het jaar is
aangebroken. De hele school is
ondertussen in Sint sferen gebracht en
het project ‘Heel Holthuus bakt’ is
afgelopen woensdag tijdens de
midweek geopend.

Gi-Ga-Groen
Vorige week hebben we ons project GiGa-Groen afgesloten. Via onderstaande
padlet kunt u het verloop van het
project volgen en zien wat de diverse
groepen van de school gedaan hebben.
Project GiGa Groen (padlet.com)

Midweek
Zoals u per mail heeft kunnen lezen,
mogen er weer ouders/verzorgers
komen kijken bij de midweek. We
komen hiermee tegemoet aan een wens
van zowel de leerlingenraad als de
ouders. De midweek is voor
ouders/verzorgers van de
desbetreffende groepen en begint elke
woensdag om 13.10 uur en duurt tot
13.50 uur.

Covid
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over het sectorplan covid
en ons ventilatieplan. We hebben deze
op onze website geplaats. Benieuwd?
Kijk op www.ikc-holthuus.nl
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Vrijwillige ouderbijdrage
Twee weken geleden is de vrijwillige
ouderbijdrage via Parro naar u
verstuurd. Ondertussen heeft bijna 85%
van de ouders/verzorgers deze betaald.
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage
alsnog willen betalen is dit nog mogelijk.
Betalen mag via de betaallink in Parroschoolkassa.
Afscheid collega
Helaas nemen wij na een korte periode
van vijf maanden afscheid van Silke.
Sinds de start op 't Holthuus heeft
Silke haar vorige school niet los kunnen
laten en dit heeft haar doen besluiten
om per 3-12-22 hiernaar toe terug te
keren.
In de tussentijd werken wij aan een plan
om dit gat op te vangen. Wij zullen u op
de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
Annemieke terug van
ouderschapsverlof
Vanaf vandaag, 21 november, keert
Annemieke weer terug na haar verlof.
Dit betekent dat Annemieke weer
samen gaat werken met Eva in de
Muziektent.

Veilige schoolroute
Nog een week en dan is de verbouwing
achter de rug. Dit betekent dat we
eindelijk een veilige fiets- en
wandelroutes hebben vanuit Arnhem,
de Zilverkamp en Loovelden.
De route vanuit Loovelden hebben we
hieronder uitgetekend zodat het voor u
helder is hoe uw kind(eren) veilig naar
school kunnen fietsen zonder de
Loostraat over te hoeven steken.
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Opvang - Buitenbedden
Buiten slapen heeft vele voordelen voor
de slaapkwaliteit en voor de opbouw
van 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.

Gezinscoach
Geldzorgen zijn een van de grootste
stressfactoren in het leven. Iedereen
heeft er wel eens mee te maken. De
prijzen van boodschappen en
energielasten stijgen, je
inkomenssituatie verandert en zo zijn er
meer redenen waardoor er zorgen
ontstaan.
De mensen van Stichting Rijnstad
kunnen advies en tips geven. Zij kunnen
een budgetcheck doen om samen met
je te bekijken of je in aanmelding kunt
komen voor bijvoorbeeld een
tegemoetkoming, zij weten op welke
toeslag je kunt rekenen. Of zij kunnen
helpen een goed overzicht te krijgen op
je inkomsten en uitgaven. Beter op tijd
weten hoe je ervoor staat dan wachten
tot het uit de hand loopt.
Wil je graag advies hebben neem dan
even contact op met Alice Nijeboer, de
gezinscoach van het IKC. Zij is iedere
maandag van 8.00 tot 10.00 uur en
iedere donderdag van 13.00 tot 15.00
uur aanwezig op IKC ‘t Holthuus. Loop
gerust binnen. Daarnaast is zij
telefonisch bereikbaar op 06-55192495
of per mail: a.nijeboer@rijnstad.nl
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Samenwerking Astrum College
Ook dit jaar is zijn we een
samenwerking aangegaan met het
Astrum College. Wat houdt de
samenwerking in? De studenten
begeleiden sportactiviteiten tijdens de
gymlessen. Daarnaast volgen de
studenten theorielessen in de Brink.
Deze kennis kunnen ze direct koppelen
aan de praktijk. Dit allemaal onder
begeleiding van de vakdocenten Kay en
Paul van het Astrum College.
Wat doen de studenten nog meer?
Denk aan de organisatie van de
sportdag, lessen geven over gezonde
voeding, de leerlingen kennis laten
maken met de sportverenigingen uit de
omgeving en nog veel meer.
We zijn ontzettend blij met de
enthousiaste groep studenten die
inmiddels gestart zijn met hun stage op
onze school.
Sportcommissie Holthuus
Namens het gehele team,
Mike van de Koppel
Moniek de Koning
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IKC RAAD - Ocie
"Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer de
‘hulp’ ingeroepen van de
oudercommissie.
Zo is vrijdag 11 november de school in
Sint sfeer gebracht en kon er dit jaar
nieuwe, duurzame versiering
aangeschaft worden.

Ook de invulling van deze dag, van
goedgeklede en gekapte Sint en Pieten
tot en met cadeaus én strooigoed,
worden mede mogelijk gemaakt door
uw ouderbijdrage!!”
IKC RAAD – MR
Op donderdag 22 september jl. vond
‘Kom in de klas’ plaats. Een middag voor
ouders/verzorgers om samen met hun
kinderen een kijkje te nemen in de klas.
Eerder werd deze informatieve
bijeenkomst aan het begin van het
schooljaar al op meerdere manieren
vormgegeven. Bijvoorbeeld d.m.v. een
informatieavond of ‘markt’. Wij zijn als
MR erg benieuwd naar uw mening over
‘Kom in de klas’ en nodigen u uit deze te
delen via mr.holthuus@stichtingatos.nl
Met vriendelijke groet,
MR ‘t Holthuus

Verder zetten alle kinderen woensdag
30 november hun schoen. De
oudercommissie zal Sinterklaas en zijn
Pieten die avond helpen bij het vullen
van de schoenen. De oudercommissie
ziet erop toe dat Sinterklaas voor iedere
klas een groepscadeau aanschaft.
Tot slot zullen Sinterklaas en zijn Pieten
op maandag 5 december een bezoek
brengen aan de school.

Mirjam, Marleen, Angelika en Evelien
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IKC RAAD - Oc
Oc OPVANG zoekt nieuwe leden
Wist u dat de opvang van SKAR op IKC ‘t
Holthuus een eigen oudercommissie
heeft? Momenteel bestaat de
commissie uit vier leden. We zijn altijd
op zoek naar versterking, want samen
kunnen we meer!
Wat doet de oudercommissie?
De commissie is de schakel tussen
ouders en de organisaties. Ze geeft
gevraagd en ongevraagd advies. In de
oc zitten ouders van het
kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse
opvang (BSO) en Peuterwerk.
Als oc stellen we vragen aan SKAR over
plannen en het beleid, worden we
betrokken bij zaken die belangrijk zijn
voor ouders en vraagt SKAR ons om
advies. We delen ideeën en wensen,
maar trekken ook aan de bel als dat
nodig is. Zo doken we in pedagogische
werkplannen, keken we mee bij de
plannen voor heropening van de opvang
na de coronalockdown en verzamelden
we voor de Dag van de Pedagogisch
Medewerker lieve woorden van ouders.
De oc valt ook onder de IKC-raad.

Dit doe je als oc-lid
Wilt u achter de schermen ook
betrokken zijn bij jouw kind? Dat kost
niet eens zoveel tijd. Echt niet. Wat
verwachten we van onze oc-leden?
Aanwezig zijn bij vergadering met de
oudercommissie.
- Eén keer in de drie maanden.
Zo’n vergadering duurt maximaal
een uur.
- Aanwezig zijn bij vergadering met
SKAR.
We komen maximaal drie keer
per jaar samen met SKAR. Deze
vergadering duurt maximaal 1,5
uur.
Lijkt het u wat om u met andere ouders
in te zetten en uw mening te geven over
het KDV, de BSO en Peuterwerk? Mail
naar oc.skar.holthuus@gmail.com. Ook
voor vragen en ideeën, of als u meer
wilt weten. Hopelijk spreken we u snel!
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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

