Nieuwsbrief 5

Vrijdag 4 oktober 2019

Afscheid juf Annet
Juf Annet heeft genoten van haar afscheid. Ze bedankt iedereen die ervoor heeft gezorgd dat zij een onvergetelijke
laatste schoolweek op de Holthuizen heeft gehad in onderstaande brief.
Lieve ouders en kinderen van de Holthuizen,
Wat een geweldig, onvergetelijk afscheid hebben jullie mij bezorgd, samen met mijn collega’s.
Dit gun je iedereen!
Allereerst de ouderraad die ervoor heeft gezorgd dat het woensdag een gezellig samenzijn werd
met ouders, overblijfmoeders, diegenen die onze school elke dag schoonmaken en(oud) leerlingen.
Na een woordje en een prachtige bos bloemen van Debbie Verhoeve van Keender werd ik verwend
met hele, lieve woorden en kaarten van jullie, ouders. Dank je wel, …om stil van te worden.
En de vrijdag die erop volgde was een dag met een gouden randje!
Allereerst was het opgehouden met regenen, goed begin! Ik werd opgehaald in die mooie rode BMW cabrio,
geweldig!
Maar het mooiste moment was toch wel toen ik bij school aankwam en jullie daar allemaal zag staan met rode
kleren en rode bloemen…..
Ik moest wel even slikken hoor! Wat een ontvangst! En dan ook nog met zijn allen uit volle borst het lied van Marco
Borsato zingen:
“Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen….
Geweldig!
Met zijn allen in de hal en dan al die kinderen met al die bloemen….
Mijn huis is op het moment nog roder geworden dan het al was. Wat een prachtige bloemen! Ze staan hier
fantastisch!
De kinderen hebben genoten van de goochelaar met zijn trucs en
grapjes.
En na een gezellig samenzijn met vrienden en collega’s zat mijn
laatste werkdag erop.
Nogmaals dank voor al die lieve, ontroerende, dierbare
woorden, kaartjes en cadeautjes.
Dank voor de fijne, prettige, gezellige, dierbare en ontroerende
ontmoetingen die ik met jullie in al die jaren heb gehad.
Het ga jullie goed en we ontmoeten elkaar vast wel weer ergens
in Haaksbergen of elders.
Lieve groetjes, “Juf” Annet

Koffiemoment 9 oktober
Op woensdag 9 oktober staat onze eerste koffieochtend gepland. Wij willen we u de gelegenheid geven om van
8.30 uur tot 9.15 uur een kopje koffie of thee met ons te komen drinken in de hal van de school. Het is deze eerste
keer onze bedoeling om informeel met elkaar in gesprek te gaan. We willen dit schooljaar ervaren hoeveel
behoefte er bij u is aan dit contact. Er staan dit schooljaar vier koffiemomenten in gepland op 9 oktober, 8 januari,
1 april en 27 mei.
Creatieve vorming schoolbreed
Namens de commissie creatief circuit de volgende vraag:
Wij willen dit schooljaar tijdens de lessen creatieve vorming schoolbreed gaan werken. Dit betekent dat wij gaan
samenwerken aan creatieve opdrachten met de kinderen uit groep 1 tot en met 8 door elkaar. Dat sluit aan bij onze
visie, waarin we het belang van samenwerken, elkaar helpen en van elkaar leren onderschrijven.
Elke groep kinderen zal maximaal uit 15 leerlingen bestaan in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.
Om dit creatieve circuit te laten slagen doen we graag een beroep op uw hulp.
Wij zijn op zoek naar mensen (ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, buurvrouw, buurman, oppas), die met hun
talenten onze kinderen kunnen en willen enthousiasmeren om ze te laten ontdekken waar hun talenten liggen. We
denken aan mensen die bijvoorbeeld met de kinderen kunnen koken, schilderen, dansen, knutselen, muziek maken,
toneel spelen, yoga of mindfulness oefeningen doen etc.
Ter voorbereiding op deze creatieve middagen willen wij graag inventariseren op welke hulp wij mogen rekenen.
De eerste periode van ons circuit is in de maand november. Later in het jaar zullen er nog 3 periodes volgen. De data
van januari voegen wij ook alvast toe.
De tijd is van 12.45 uur tot 14.00 uur.
Periode 1: 6 november
13 november
20 november
27 november
Periode 2: 8 januari
15 januari
29 januari
12 februari
Periode 3 zal zijn in maart/april en periode 4 zal zijn in mei/juni.
Wilt u ons ondersteunen of uw talent inzetten voor ons circuit en/of kent u mensen die ons kunnen helpen dan kunt
u zich voor vrijdag 11 oktober opgeven door een mail te sturen naar: n.hoens@keender.nl
Wilt u in uw reactie aangeven:
 Uw naam
 De groep waar uw zoon / dochter in zit
 Van welk talent wij gebruik mogen maken
of
 Dat u alleen uw hulp voor die middagen aanbiedt.
Als u zich opgeeft dan is het voor de 4 data in de maand november. Voor de andere periodes vragen wij op een later
moment uw hulp weer. Wij hopen dat we met uw hulp iets moois neer kunnen zetten in onze school.
Projectafsluiting
Op 11 oktober zijn alle ouders, opa’s, oma’s en een ieder die zich verbonden voelt met onze school van 15.30 uur
tot 17.30 uur van harte welkom op school. We sluiten ons schoolproject ‘samen werken aan een beter milieu’ af.
Er is gelegenheid om onder het genot van een (fris)drankje elkaar te ontmoeten. Het drankje kost € 1,00.
Tussen 15.30 uur en 16.15 uur is de school open en kunt u in alle klassen kijken. Vanaf 16.15 uur gaan we met
elkaar naar buiten en zorgt elke groep voor een optreden op het plein. We hopen dat we u op deze middag mogen
verwelkomen en dat het weer geen roet in het eten gooit. Aanstaande woensdag kijken we naar de
weersvoorspellingen en nemen we een beslissing of het programma, zoals hierboven vermeld door kan gaan. Bij
slecht weer hebben we een aangepast programma. U wordt aanstaande woensdag in een nieuwsflits
geinformeerd over de laatste stand van zaken.

Van de Ouderraad
Beste Ouders, verzorgers,
Mijn naam is Chantal Hoeben, ik woon samen en ben de moeder van Koen (groep 5) en
Sofie (bijna in groep 1). Vanaf dat Koen is begonnen op de Holthuizen ben ik lid van de ouderraad. De eerste jaren
als "gewoon " lid en nu sinds een paar jaar als voorzitter.
Ik ben bij de ouderraad gegaan omdat ik het belangrijk vind dat ik als ouder betrokken ben bij de school van mijn
kinderen. En omdat ik het erg leuk vind om verschillende activiteiten voor de kinderen te organiseren. De ouderraad
is het klankbord voor de ouders en kinderen van onze school.
U kunt altijd bij een van onze leden terecht wanneer u vragen of opmerkingen heeft. Wij zullen u dan in de
meeste gevallen ( school gerelateerde zaken)doorverwijzen naar de betreffende leerkracht of directie. De
ouderraad zet zich samen met de leerkrachten belangeloos in tijdens de verschillende activiteiten die op onze
school worden georganiseerd. Hierbij proberen wij vaak net dat beetje extra te kunnen doen voor een zo laag
mogelijk budget zodat ook de schoolbijdrage voor iedereen zo laag mogelijk kan blijven. Vol enthousiasme
proberen wij uit alle activiteiten zo veel mogelijk te halen om onze leerlingen een onvergetelijke activiteiten aan
te kunnen bieden.
Lijkt het u ook leuk om te helpen bij een activiteit, hiervoor wordt aan het begin van het schooljaar een lijst
uitgedeeld waarin u kunt aangeven waarmee u wilt helpen, uiteraard kunt u zich ook later nog aanmelden.
Lijkt u dit ook leuk of heeft u een leuk idee voor een activiteit, u bent altijd van harte welkom om een vergadering
bij te wonen. Wij vergaderen elke eerste dinsdag van de maand.
Doordat onze huidige penningmeester aan het eind van dit schooljaar stopt en hij het penningmeesterschap graag
wil overdragen aan iemand anders zijn wij op zoek naar een penningmeester. Lijkt u dit leuk neem dan contact op via
onderstaand mailadres of spreek gerust een van ons aan op school.
Overige OR leden zijn
Chantal Hoeben , voorzitter
Raimond Bach, penningmeester (vacature)
Martine Paf , secretaris
Sabine Breukers
Geertje Breukers
Ilse Molenveld
Rob ter Huurne
Niek Bakker
Miriam Griesbach
Kitty Freriks
Vriendelijke groet,
Chantal Hoeben
chantalhoeben19@gmail.com.
Oud papier
De inzameling van het oud papier levert de school veel geld op. Daardoor zijn wij in staat om de vrijwillige
ouderbijdrage laag te houden. Wij willen dan ook graag deze bron van inkomsten behouden.
De bijdrage die wij van ouders vragen, beperkt zich tot het meehelpen op 1 zaterdagmorgen eens in de circa 2 jaar
per schoolgaand kind. U krijgt van onze oud-papier coördinator en lid van de Ouderraad (Dhr. Rob ter Huurne)
bericht wanneer u aan de beurt bent.

Mocht u niet kunnen op de aangegeven datum, dan wordt u verzocht zelf voor vervanging te zorgen. Let hierbij
wel op dat de ophaler minimaal 18 jaar is. Ik plan 4 mensen in en 2 mensen op reserve. Als u niet kunt , kan u 1 van
deze reserves proberen.
Graag alle wijzigingen even doorgeven aan mij: rob.ter.huurne@home.nl
Op de ophaaldagen rijden 2 vrachtwagens door de wijk. Per vrachtauto gaan 2 mensen mee, totaal zijn 4 mensen per
ophaalbeurt nodig. Vertrek is om 08:30 uur bij school (ingang Holthuizerstraat), meestal rond 11:30 uur is de klus
geklaard. Halverwege het ophalen is er een koffiepauze.
Wij, als oudervereniging doen een dringend beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van
alle ouders/verzorgers bij de school van onze kinderen. Wij rekenen op uw medewerking.
Als u vragen heeft over de inzamelingen van het oud papier, dan kunt u mailen naar de oud-papiercoördinator.
Met vriendelijke groet en bedankt voor uw medewerking.
Rob ter Huurne
Oud-papiercoördinator.
rob.ter.huurne@home.nl

Even voorstellen
Hallo, graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Lotte ten Thije o/g Boonkkamp en
vanaf dit schooljaar werkzaam op basisschool Holthuizen. Ik ben 26 jaar en woon samen
met mijn vriend in Haaksbergen. Mijn hobby’s zijn creatief bezig zijn, afspreken met
vrienden en sporten bij de USA. Het komende schooljaar ziet u mij vooral in groep 5 en 7B.
Ik heb er veel zin in en kijk er naar uit om er een leerzaam en gezellig schooljaar van te
maken.
Stagiaires
Op onze school zijn twee tweedejaars ROC stagiaires. Zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent op het
Graafschapcollege. Juf Louise loopt stage in groep 8 en juf Reza in groep 1B-2B.
Dit schooljaar zijn wij opleidingsschool voor de Pedagogische Academie Basisonderwijs (de PABO). Dat betekent
dat wij PABO studenten de gelegenheid bieden om bij ons op school praktijkervaring op te doen. Alle PABO
studenten zijn op donderdag en vrijdag aanwezig. Juf Danique loopt stage in groep 5, juf Kim in groep 4, juf Jill in
groep 1, meneer Kevin in groep 7A en juf Colinda in groep 2C.
Over een aantal weken gaat juf Colinda, onder supervisie van juf Carlien, zelfstandig de groep draaien. Juf Colinda
is dan mede het aanspreekpunt voor de ouders van de kinderen uit groep 2C. Daarom stelt zij zich hieronder aan u
voor.
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Colinda van der Ende, ik
ben 24 jaar oud en woon in Eibergen. Ik ben vierdejaars studente aan de Pabo op het
Saxion in Enschede. Dit jaar hoop ik succesvol af te studeren. Voor het afstuderen moet ik
mijn LIO stage (Leraar in opleiding) lopen, wanneer dit precies is wordt nog met de ouders
van de klas gecommuniceerd. Mijn stage zal ik gaan lopen in groep 2A. Ik ben aanwezig op
donderdag en vrijdag. Tijdens mijn opleiding heb ik de onderbouwspecialisatie gevolgd en
heb ik mij verdiept in specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Ik hoop op deze
school een leuke en leerzame tijd te hebben. Ik heb er in ieder geval veel zin in. In mijn
vrije tijd vind ik het leuk om te gaan sporten, te wandelen met mijn hond of leuke
activiteiten te ondernemen. Mocht u vragen hebben of wilt u een praatje maken, kom dan gerust langs.
Soms komt het voor dat stagiaires voor hun opdrachten moeten filmen. Zij zorgen ervoor dat kinderen niet
herkenbaar in beeld komen en gebruiken het beeldmateriaal alleen om van te leren.

Welles Theater
Afgelopen dinsdag hebben de groepen 1 t/m 4 genoten van de voorstelling Foetsie. Zij hebben geleerd hoe ze
‘nee’ moeten zeggen en hoe een ‘nee ‘ moet kinken. Eén van de kinderen zei:’Ik had vanmorgen kriebels in mijn
buik omdat ik het heel spannend vond, maar toen wist is nog niet dat het zó leuk was!’.

Van de webmaster.
Op de site zijn foto’s van een spellenochtend geplaatst. Klik hier.
Foto’s groep 4 en 5 van het project Fantastic Plastic staan hier.
Van het afscheid van juf Annet zijn uiteraard foto’s gemaakt. Klik hier voor de bijeenkomst met de ouders en met de
leerlingen.
!! De foto’s van schooljaar 2018-2019, die nu nog op de site staan, zijn nog tot de herfstvakantie te zien en
eventueel te downloaden. Ook deze kunt u met het nieuwe wachtwoord bekijken.
Belangrijke data in de maand oktober
Datum

Activiteit

09-10




Koffieochtend 8.30 uur tot 9.15 uur
voetbaltoernooi

Voor wie?
belangstellende ouders
groepen 7 en 8

11-10

Projectafsluiting ‘samen werken aan een beter milieu’.
15.30 uur tot 17.30 uur

ouders, kinderen en andere
betrokkenen bij de school

16-10

studiedag team

alle leerlingen vrij

21-10 t/m
25-10

Herfstvakantie

alle leerlingen vrij

