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Beste ouders/verzorgers,
Wat is er ongelooflijk hard gewerkt de
afgelopen weken. Naast de gouden
weken en het weektaakwerk was er ook
veel ruimte voor natuur en cultuur. De
kinderen zijn ondergedompeld in het
project Gi-Ga-Groen, hebben diverse
voorstellingen bezocht en een grote
cultuurdag gehad.

Nieuwe teamleider opvang
Per 1 oktober is Moniek de Koning de
nieuwe teamleider opvang. Moniek is
voor vele van jullie een bekend gezicht.
Ze werkt al geruime tijd op ons IKC. De
komende tijd zal zij ingewerkt worden
door Petra en Mike. Moniek gaat de
werkzaamheden als teamleider
combineren met het werk op de groep.
Baby nieuws
Afgelopen week zijn zowel Nine als
Janneke bevallen van hun eerste kindje.
Nine en Bas zijn op 5 oktober 2022
trotse ouders geworden van zoontje Rif.

We sluiten deze eerste periode af met
de welbevinden gesprekken groep 1/2
t/m 5 en driehoeksgesprekken in groep
6 t/m 8. Tijdens deze gesprekken
blikken we terug op de eerste weken,
kijken we naar het sociaal emotioneel
welbevinden en bespreken we samen
met de kinderen in de bovenbouw aan
welke doelen zij willen gaan werken.
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Janneke en Lars zijn op 6 oktober trotse
ouders van zoontje Sammi.

Beide moeders en zoons doen het goed
en genieten van hun tijd samen. Na de
kerstvakantie keren Nine en Janneke
terug van hun ouderschapsverlof.
COVID-19
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over het sectorplan covid
COVID-19. Dit plan, evenals ons
ventilatieplan, ligt ter inzage bij de MR.
Als het besproken is, wordt het met u
als ouders/verzorgers gedeeld. Zo bent
u op de hoogte van de inhoud van de
diverse scenario’s indien van
toepassing.

REMINDER: Parkeerbeleid
De herfst is echt begonnen 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
aan 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

Tot slot wens ik u alvast een hele fijne
herfstvakantie en we zien elkaar
maandag 31 oktober.
Namens het gehele team,
Mike van de Koppel en
Moniek de Koning
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Voor Cindy (5) en Amy (6) zijn we dringend op
zoek naar een gezin, op bereisbare afstand van
Arnhem, waar ze om het weekend mogen
logeren. Dit is ter ondersteuning van hun
moeder. Cindy en Amy zijn twee gezellige
zusjes die fijn met elkaar en andere kinderen
overweg kunnen. Ze vermaken zichzelf goed,
maar vinden het ook leuk om samen
activiteiten te doen. Ze houden van muziek,
dansen, bakken en knutselen.
Heb jij het pleegouderschap wel eens
overwogen en kan jij iets voor Cindy en Amy
betekenen? Neem snel contact op met Ilse
Hermans via: 06 82867821 of
i.hermans@entrealindenhout.nl.
Wil je meer weten over pleegzorg? Kijk dan
eens op www.ikwilpleegouderworden.nl.
NB De namen en de kinderen op de foto zijn niet echt. De zusjes voor
wie we een fijne plek zoeken wel.

Met vriendelijke groet,
Janine Wolven
Coördinator Werving Pleegzorg
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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

