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Beste ouders/verzorgers,
We starten deze nieuwsbrief met
babynieuws van Daphne!
Hoi allemaal, zondag 3 oktober is onze
dochter Pim geboren. Een prachtig
meisje en ze doet het super goed. Frenk
en ik leven lekker op onze roze wolk en
genieten volop van dit kleine wondertje.

Het is alweer een aantal weken geleden,
maar 30 september jl. hadden wij onze
jaarlijkse IKC informatie avond. Het was
fijn om die avond meer dan 150 ouders
te mogen verwelkomen en in twee
rondes alle informatie te kunnen geven
die voor jullie als ouders noodzakelijk is.
De thema’s die in onze opening aan bod
kwamen waren de IKC ontwikkeling,
waarin opvang en onderwijs achter de
schermen nog dichter naar elkaar toe
groeien. De IKC raad, waarbij de MR,
OCIE en OC onderzoeken hoe zij een
gezamenlijk orgaan kunnen worden en
de ouderbetrokkenheid & participatie
waarin we de wens hebben
uitgesproken dat ouders dit prioriteit
geven om op deze manier alle Holthuus
tradities weer op te kunnen pakken. Op
deze manier kunnen we terug naar dat
welbekende Holthuus gevoel. Dat
gevoel waar je je vinger niet achter kan
krijgen maar wat ’t Holthuus nou
typisch ’t Holthuus maakt.
Om nieuwe collega’s, van zowel de
opvang als het onderwijs, zo snel
mogelijk mee te nemen in dit Holthuus
gevoel bieden wij intern diverse
trainingen aan. Een van die trainingen is
de HD tweedaagse basistraining.
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HD basistraining
“Lang leve het verschil”

Ieder kind, iedere collega, iedere ouder
is anders en uniek. Wij vinden dat een
mooi gegeven en proberen de
verschillen tussen mensen te benutten
in onze dagelijkse praktijk. Hiervoor
maken we gebruik van het
gedachtengoed van Human Dynamics.
Om erachter te komen waar onze
verschillen zitten en hoe we hier op een
respectvolle manier gebruik van kunnen
maken worden de collega’s getraind
door onze Human Dynamics trainers
Minke en Floor.
Op 7 en 8 oktober jl. was er een
tweedaagse training voor nieuwe
medewerkers en 18 en 19 november
staat de volgende gepland voor de
tweede groep collega’s.

Er waren prachtige processen zichtbaar,
een hoop eyeopeners en mooie kansen
om zonder waardeoordeel naar jezelf
en een ander te kunnen kijken, met
elkaar te communiceren en samen te
werken.
Het gedachtengoed van Human
Dynamics geeft ons mooie inzichten die
we dagelijks ook vertalen naar het
werken met de kinderen. Waarom komt
het ene kind tot ontwikkeling door
vooral samen te werken of te spelen,
terwijl een ander kind de ruimte moet
krijgen om eerst zelf op onderzoek uit te
gaan, alleen? Waarom heeft het ene
kind behoefte aan een duidelijk doel en
een duidelijke opdracht voordat het kan
beginnen, terwijl het andere kind direct
aan de slag gaat en onderweg wel hoort
en ziet hoe en wat? Hoe komt het dat
bij de ene begeleider het kind wat meer
óp afstand’ blijft, terwijl het met een
andere begeleider direct een klik heeft?
Wij raken er niet over uitgepraat, dat
komt omdat de verschillen er iedere dag
zijn en het zoveel moois oplevert door
ze te benutten!
Naast het trainen van de nieuwe
medewerkers zijn er in januari voor alle
medewerkers van stichting ATOS
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verdiepingsdagen. Zo blijven we in
ontwikkeling!
Voor nieuwsgierigen: op onze website
staat nog meer geschreven over Human
Dynamics en de vertaalslag naar de
dagelijkse praktijk.
https://www.ikc-holthuus.nl/humandynamics

Vervang tijdens ziekte & gebrek inval
U heeft het vast al wel ergens gelezen
of gehoord in de afgelopen maanden; er
is een groot tekort aan onderwijzend
personeel.
Dit heeft bij ons op school vooral effect
op de inval pool; er zijn bijna geen
invallers te krijgen.
Eerder dit jaar konden we het bij ons op
school nog intern oplossen wanneer
een begeleider uitviel, tot vorige week.
Toen waren er een aantal begeleiders
afwezig in verband met ziekte en de
Human Dynamics training en moest er
een klas thuisblijven.
Dit zal hoogstwaarschijnlijk, met de
herfst en winter voor de deur, vaker
gaan voorkomen. Welke stappen zetten
we dan?
Wanneer een begeleider uitvalt, door
ziekte of scholing, wordt als eerste
intern gekeken. Als dit niet kan doen we

een verzoek via Ippon, onze invalpoule.
Als aan dit verzoek niet kan worden
voldaan kijken we of we de
desbetreffende groep kunnen verdelen
over de andere klassen.
Zijn er meerdere begeleiders afwezig en
is inval of verdeling niet mogelijk, dan
kan het zo zijn dat we u vragen uw
kind(eren) thuis te houden.
Projecten in de groep en het atelier
In drie hallen van de school zijn dit
schooljaar Ateliers verschenen. In "De
Beverplaats" werken kinderen van
groep 2 en 3, het Atelier in de grote hal
wordt gebruikt door de groepen 4 en 5
en in de bovenbouwhal is sinds kort het
Atelier voor de groepen 6, 7 en 8 te
vinden. In deze Ateliers gaan de
kinderen zelfstandig aan de slag met
opdrachten die te maken hebben met
techniek, wereldoriëntatie en de
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natuur. Ook wordt een groot beroep
gedaan op het creatieve denk- en
oplossingsvermogen van de kinderen.
Door zelf te ervaren en te
experimenteren vergroten we de
onderzoekende houding van de
kinderen.
Na een aantal weken worden de ateliers
weer opnieuw ingericht en staat er
weer een nieuw onderwerp centraal.
Dit keer gaan de ateliers over "de
Beverkermis", "zien" en "kracht".
Ook zijn er weer nieuwe projecten
gestart in de klas.
In groep 8 gaat het over ”muziek“, in de
groepen 5 over ”het heelal” en de
kinderen uit groep 4 werken over
”stenen".
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Afscheid Lisette
Gaaaaa je ons verlaten...
Wa wa waarom moet dat nou?
Na jaren bovenbouw, Holthuuskamp,
Holthuusjesdag, Holthuusfestivals,
sportdagen, toneel spelen, projecten en
honderden midweken is woensdag 20
oktober de allerlaatste werkdag van
Lisette. Ze verhuisd met haar vriend en
dochter naar Rotterdam.
Samen met haar groep heeft Lisette een
klein afscheidsfeestje en natuurlijk
nemen wij als team op een passende
manier afscheid van Liset;
Dansend en feestend!

Input kids

Administratie
Wilt u ziekmeldingen en alle andere
vormen van afwezigheid doorgeven aan
de administratie:
ikc-holthuus@stichtingatos.nl
De begeleider mag in de cc
meegenomen worden maar de
administratie is het eerste
aanspreekpunt. Het komt te vaak voor
dat er iets wordt doorgegeven aan de
begeleider. Als diegene er niet toe komt
om het direct in Parnassys te verwerken
wordt het vergeten met als gevolg dat
er onnodig ouders gebeld worden.
Tot slot worden er steeds vaker
tandarts, fysio, en logopedie afspraken
onder schooltijd gemaakt. We willen u
vragen hier kritisch naar te kijken.

Lisette uit het Kraaiennest
Het kraaiennest is een super leuke
klas met twee Bergeleiders. Helaas gaat
er eentje weg namelijk Lisette.
Dat `vinden wij heel erg jammer want
Lisette is super leuke en lieve juf . We
gaan haar erg missen.
We wensen haar een super leuke nieuwe
school met hele lieve kinderen.
Heel veel liefs uit het Kraaiennest.
Geschreven door Lotte en Milou.

Ouderbijdrage:
Volgende week komt er via Parro weer
een verzoek vanuit de oudercommissie
om de ouderbijdrage te betalen. Het
bedrag is dit jaar vastgesteld op € 40,=
per kind.
Zorg: Welke (specifieke) ondersteuning
bieden wij binnen IKC ’t Holthuus aan
onze kinderen?
Ieder kind heeft recht op onderwijs dat
passend is bij zijn of haar
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onderwijsbehoeften. Dat betekent dat
er op verschillende vlakken en op
verschillende manieren ondersteuning
wordt geboden aan de kinderen in onze
school, om het onderwijs zo passend
mogelijk te maken.
We kennen hierin 5 niveaus van
ondersteuning, waarbij alle kinderen,
iedere dag BASIS en BASIS+
ondersteuning krijgen in de groep. Voor
sommige kinderen is er meer nodig. Dit
kan op het niveau zijn van extra
ondersteuning of zelfs intensieve
ondersteuning. In onderstaand schema
staat beschreven wat deze niveaus
inhouden en hoe wij hier binnen IKC ’t
Holthuus vorm aan geven. In een
uitzonderlijk geval blijkt ’t Holthuus niet
passend genoeg te zijn en gaan we op
zoek naar een andere vorm van
onderwijs. Op dat moment is er sprake
van een doorverwijzing, niveau 5.
Op ’t Holthuus werken we met een
groep “ondersteuners”, die aangestuurd
worden door onze intern begeleiders
Floor (OB) en Nine (BB).
Zo hebben we de begeleiders van ons
Leerlab Ster (Janita en Els) en Leerlab
zon (Reni), de onderwijsassistenten die
leesondersteuning buiten de groep

verzorgen ( Charlotte, Krystle en Nicole)
of individuele ondersteuning bieden
aan een leerling ( Eva, Nicole, Kim H,
Kyla).
Waar nodig doen wij ook een beroep op
externe deskundigen, bijvoorbeeld uit
het samenwerkingsverband, Karakter,
de gezinscoach, de Gemeente, etc.
Hierbij is te denken aan een observatie
van een leerling, een onderzoek of een
gesprek met ouders en andere
betrokkenen.
Mocht bovenstaande informatie vragen
oproepen, dan verwijzen wij naar ons
schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Hierin staat onze
ondersteuningsstructuur gedetailleerd
uitgewerkt. Komende maand is de
vernieuwde versie op de website te
vinden.
Natuurlijk kunt u ook altijd even
binnenlopen bij de intern begeleiders
voor een vraag of informatie.
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Gezinscoach:
De week van de Opvoeding (4 tot 10
oktober) stond in het teken van
opvoeden en ouderschap. Het
opvoeden van kinderen en jongeren is
belangrijk en soms best een uitdaging.
Veel voorkomende vragen zijn: Wat
heeft mijn kind nodig van mij? Hoe kan
ik mijn kind het beste helpen?
Binnen de school kunnen ouders met
vragen of voor een luisterend oor altijd
terecht bij de schoolmaatschappelijk
werker Alice Nijeboer 06-55192495
a.nijeboer@rijnstad.nl
Sport en bewegen
In 2023 moeten wij alle kinderen in het
Primair Onderwijs minimaal 2 klokuren
gym per week aanbieden. Door
ruimtegebrek in sporthal de Brink en
binnen ons IKC hebben de kleuters tot
vorige week alleen buiten kunnen
bewegen. Dit is natuurlijk niet wenselijk.
We hebben in samenwerking met het
Astrum College, welke weer met een
jaar verlengd is, en onze
sportcommissie een plan gemaakt.
Hieronder delen wij hoe dit er voor de
komende periode uit gaat zien.
Onze groepen 7 en 8 hebben op dit
moment donderdag buitengym of gym

op locatie! We zijn op zoek naar
samenwerkingen met sportverenigingen
en bedrijven in de buurt. Bij slecht weer
zorgen we voor een vervangende les op
een ander moment in de week om te
voldoen aan de eis van 2 klokuren.
Op deze manier kunnen onze oudste
leerlingen alvast kennismaken met
diverse andere sporten en ontstaat er
ruimte in de sporthal voor onze
kleutergroepen. De studenten van het
Astrum helpen mee met het verzorgen
van de gymles. Denk voor de kleuters
aan kleding die de kinderen zo
zelfstandig mogelijk zelf aan en uit
kunnen trekken.
Weet u nog een leuke vereniging of
uitdagende sport waar we terecht
zouden kunnen? Of kent u iemand die
vanuit sport of beweging een gastles of
workshop zou willen geven? Laat het
dan weten bij de sportcommissie.
Damtoernooi Damvereniging VBI
Huissen
We zijn op zoek naar ouders die mee
willen gaan naar en de kinderen
begeleiden tijdens het damtoernooi op
10 en 17 november. De wedstrijden
beginnen om 13.30 uur en uiterlijk
16.30 uur zal de sluiting plaatsvinden. U
fietst met de kinderen mee en bent
aanspreekpunt tijdens het toernooi. Om
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16.30 worden de kinderen opgehaald
door hun ouders of fietsen zelfstandig
weer naar huis.
Wie gaat er mee?!

verzameld. 12 november gaan we ze
gebruiken.
Alvast heel erg bedankt!
Groetjes de Sint commissie

Vriendelijke groeten,
De sportcommissie
(Jop, Martijntje en Paul)
p.zweers@stichtingatos.nl
j.berentsen@stichtingatos.nl
m.vanbergen@stichtingatos.nl

Gevonden voorwerpen
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Het
wordt kouder en de winterjassen,
handschoenen, sjaals en mutsen komen
langzaam weer tevoorschijn. We
merken dat kinderen spullen kwijtraken.
Zou u alles willen voorzien van naam?
Dan kunnen spullen weer teruggebracht
worden.
Daarnaast nemen de kinderen spullen
mee naar school. Helaas raken dingen
wel eens kwijt of gaan kapot. Wilt u er
alert op zijn dat dit kan gebeuren en
eventueel de keuze maken om het thuis
te laten?
Een hele fijn weekend,
Mike van de Koppel

SINT Oproep:
De sint commissie is opzoek naar kleine
dozen (bijv. schoendozen,
rijstverpakkingen, hagelslagdoosjes ect.)
en veel oude kranten. De dozen en
kranten kunnen op het podium gelegd
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Ouderinitiatief:
Oproep: Spaanse les voor kinderen
van groep 6 -7- 8
Per 2 november start er klein groepje
kinderen uit de bovenbouw met
Spaanse les voor beginners.
De lessen zullen worden gegeven door
Lara Herrero Pino. Lara is een
enthousiaste en ervaren docente
afkomstig uit Spanje. Ze spreekt ook
Nederlands en is bevoegd in het geven
van Spaans als tweede taal.
Wanneer?: dinsdag 14:15 - 15:15 uur
Waar?: in een lokaal op t Holthuus
Kosten?: € 15,- per les, per kind
We zijn nog op zoek naar enkele
deelnemers. Interesse? Neem dan
contact op met Erna Helsen op 0617112452

Nieuwsbrief 15 oktober 2021
pagina 10 / 10

Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie*

25 t/m 29 okt
27 dec t/m 7 jan
28 feb t/m 4 mrt
18 april
25 april t/m 6mei
26 en 27 mei
6 juni
18 juli t/m 26 aug

Studiedagen 2021-2022
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6
Studiedag 7
Studiedag 8
Studiedag 9

27 sept
22 okt
10 nov
18 feb
21 feb
4 april
25 mei
24 juni
27 juni

Kalender toevoegen aan eigen agenda
1. klik op + GoogleAgenda rechts
onderaan de kalender;
2. log in met je Google account. Nog
geen Google account? Maak
hem hier gratis aan;
3. voeg de agenda van toe;
4. om meldingen te ontvangen (als er
een item wordt toegevoegd of als er
een wijziging plaatsvindt) dien je dit
zelf aan te vinken. Ga hiervoor
naar agenda>instellingen (onder het
tandwiel)>agenda's. Je ziet daar
'agenda ikcholthuus@gmail.com' met
daarachter de optie 'meldingen
bewerken';
5. om de kalender aan je eigen agenda
te koppelen ga hiervoor naar de
instellingen op je smartphone.

