
           

 

Nieuwsbrief 3                                                                                       Vrijdag 11 september 2020 

 
Samen werken aan samenwerken 
Dat is ons motto. Wij vinden een goede samenwerking met ouders van groot belang. Door samen te werken 
stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk af op dat wat de kinderen nodig hebben. Wat is het mooi om te 
horen dat er in de kennismakingsgesprekken een goede basis is gelegd in deze samenwerking tussen leerkracht, 
kind en ouders. We zijn trots op de kinderen die zich steeds meer bewust zijn van hun talenten en hun leerpunten. 
Door kinderen meer eigenaar te maken van hun leerproces verwachten we dat betrokkenheid, zelfstandigheid en 
een kritische houding worden gestimuleerd.   
  
Ouderhulp 
Naast de samenwerking tussen kind, leerkracht en ouder, willen we ook graag met u samenwerken wanneer er 

activiteiten worden georganiseerd. Door de coronamaatregelen is het niet vanzelfsprekend dat alle activiteiten 

door kunnen gaan op de traditionele manier. In samenwerking met de ouderraad doen we ons uiterste best om te 

kijken we hoe we de activiteiten kunnen aanpassen binnen de richtlijnen waaraan we ons moeten houden.   

In voorgaande jaren deden we graag een beroep op u wanneer er hulp nodig was bij het organiseren en/of 
uitvoeren van activiteiten in de school. Omdat we zoeken naar alternatieven om activiteiten zoveel mogelijk door 
te laten gaan en daarnaast de aanwezigheid van ouders in de school zoveel mogelijk willen beperken, hebben we 
in overleg met de ouderraad besloten om geen opgavelijst voor ouderhulp uit te doen. Wanneer uw hulp bij een 
activiteit gevraagd wordt, zal er door de klassenouder een berichtje in de groepsapp geplaatst worden. Hier kunt u 
dan aangeven of u kunt helpen.  
  
Klassenouder(s) 
Nog niet alle klassen hebben een klassenouder. Een klassenouder beheert de groepsapp van de klas en is de 
contactpersoon tussen de leerkracht(en) en de andere ouders van de klas. 
Wanneer u wel klassenouder wilt zijn, maar dit liever samen met een andere ouder doet is dat wat ons betreft 
prima. Geeft u dit dan door aan de groepsleerkracht?   
 



Van de Ouderraad 

 
Oud-papier coördinator gezocht 
Al vele jaren is dhr. Rob ter Huurne de oud-papier coördinator van onze school. Aan het eind van dit jaar draagt hij 

het stokje over, omdat zijn zoon dan naar het voortgezet onderwijs gaat. We zijn op zoek naar iemand die deze 

taak van Rob wil overnemen. Hebt u belangstelling voor, of wilt u meer informatie over deze taak, stuurt u dan 

een mail naar rob.ter.huurne@home.nl.  

Corona en personeel 
Helaas komt het voor dat collega’s volgens de richtlijnen niet mogen werken, omdat ze corona-gerelateerde 
klachten hebben. Deze collega’s blijven thuis, totdat de uitslag van de coronatest bekend is. Wanneer de 
testuitslag negatief is, kunnen zij weer aan het werk. Zoals u weet zijn er op dit moment wachtlijsten voor de 
coronatest en duurt het een aantal dagen voordat de uitslag binnen is. We proberen een vervanger te vinden, 
maar u zult begrijpen dat de vervangers op veel scholen nodig zijn. Het kan daarom voorkomen dat uw kind te 
maken krijgt met verschillende vervangers of dat er geen vervanger beschikbaar is. Wanneer er geen vervanger 
beschikbaar is, vangen we in ieder geval op de eerste dag van afwezigheid van de collega de groep op. Wanneer 
onze interne mogelijkheden het niet toelaten om de groep ook op andere dagen op te vangen, zijn wij 
genoodzaakt de kinderen naar huis te sturen. We doen ons uiterste best om dit te voorkomen. 
  
 
  

Beste ouders, verzorgers en verzorgers,  
 
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. Vandaag krijgen de oudste kinderen uit het gezin het oud-papier schema mee 
naar huis. Hierop kunt u zien of en zo ja wanneer u staat ingepland om te komen helpen.  
 
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, kunt u 1 van deze reserves proberen. 
Graag alle wijzigingen even doorgeven aan mij: Rob ter Huurne. 
 
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, 
Namens de Oudervereniging Basisschool Holthuizen, 
 
Rob ter Huurne  
Oud-papiercoördinator. 
rob.ter.huurne@home.nl  
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Corona en kinderen 
Wanneer uw kind verkouden is, of andere corona gerelateerde klachten heeft, mag het niet naar school. In de 
bijlagen vindt u een brief namens BS Holthuizen en Humankind én de meest actuele versie van twee beslisbomen, 
die zijn opgesteld door BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) in samenwerking met AJN 
(Jeugdartsen Nederland) en het RIVM.  
 
Corona en onderwijs 
We hebben in de afgelopen weken ervaren dat er regelmatig kinderen afwezig zijn, omdat ze volgens de richtlijnen 
niet naar school mogen komen. Het is heel begrijpelijk dat u vraagt om schoolwerk voor uw kind. Daar proberen 
we zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. U kunt in overleg met de leerkracht afstemmen of het mogelijk is 
om thuis schoolwerk te maken. 
 
Schoolbreed project 
In de komende week wordt het schoolbrede project ‘En toen!?.....’ geopend. Dit thema sluit aan bij het thema van 
de kinderboekenweek. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.  
 
Stagiaires 
Wij zijn een opleidingsschool. Dat betekent dat wij studenten van de PABO begeleiden. Drie studenten zijn al met 
hun stage gestart.  
Meneer Jorn in groep 5, juf Madelon in groep 8a en juf Merle in groep 8b.  
Vanaf volgende week komen er nog twee studenten. Juf Inge gaat stage lopen in groep 6 en meneer Floris gaat 
stage lopen in groep 3b. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich kort aan u voorstellen.  
 

Van de webmaster. 

Op de website zijn de notulen van de OR vergadering van maart 2020 geplaatst. U leest ze hier 

 

Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

16-09 Start schoolbreed project “En toen! …..’ Alle kinderen van de school 

19-09 Oud papier Enkele ouders uit groep 1-2A 

21-09  Informatieavond groep 8 

 Informatieavond voor ouders van de kleuters 

die starten vanaf oktober 

Ouders groep 8 (1 ouder per kind) 
Ouders nieuwe kleuters (1 ouder per 
kind) 

23-09 Kinderpostzegelactie Kinderen uit groepen 7 en 8 

28-09 Voorstelling ‘Woeste Willem’ in theater de Kappen  Alle kinderen uit de groepen 1 en 2 

30-09 Start Kinderboekenweek ‘En toen!?.....’ Alle kinderen van de school 

06-10 voetbaltoernooi Kinderen uit groepen 7 en 8 

09-10 Afsluiting schoolproject ‘En toen?!....’ Alle kinderen van de school 

15-10 Studiedag team Alle kinderen vrij 

19-10 t/m 

23-10 

Herfstvakantie Alle kinderen vrij 

 

 

 


