
           

Nieuwsbrief 5                                                                                              Vrijdag 9 oktober 2020 

 
Afsluiting project ‘En toen?!....’ 
Vandaag hebben we het kinderboekenweek project ‘En toen?!...’ op een bijzondere manier afgesloten. 
Vanochtend hebben alle groepen in de hal op een creatieve manier aan elkaar laten zien en horen waarover ze in 
de afgelopen periode hebben gewerkt en geleerd. U heeft hier thuis vast al iets over gehoord. Op het plein hebben 
de kinderen Oud Hollandse spelletjes gespeeld. Daar stond ook een poffertjeskraam. Wat hebben we gesmuld.  
Dit alles is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de ouderraad. Namens alle kinderen wil ik hen heel 
hartelijk bedanken. Het was een grote verrassing! Meneer Wim heeft foto’s gemaakt, zodat u thuis met uw kind 
nog even na kunt genieten. Hieronder al vast een kleine indruk van deze gezellige dag.        
 

                        
 

      
 
 
Personeel 
Het gaat gelukkig al weer iets beter met juf Helma. De operatie is goed geslaagd. Juf Helma komt de komende 
week therapeutisch werken en hoopt na de herfstvakantie haar werkzaamheden weer te kunnen oppakken. Op 
maandag 12 en dinsdag 13 oktober is juf Trudy Westendorp in de groep. Zij is bekend met de groep. Op vrijdag 16 
oktober is Juf Linda Renssen in de groep. Juf Edith is af en toe weer even op school, maar kan haar 
werkzaamheden in de groep nog niet hervatten. Zij wordt voorlopig nog vervangen door juf Kim Immink.  
 
Studiedag team 
Aanstaande donderdag 15 oktober is er een studiedag gepland voor het team. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
Op deze dag krijgt het team scholing in het werken met ons nieuwe administratiesysteem ParnasSys.  
 
 
 
 



Leerlingenraad 
Op onderstaande foto ziet u Pepijn en Sophie. Samen met Senne, Sven, Emma, en Timo  vertegenwoordigen zij alle 
leerlingen van onze school in de leerlingenraad.  Afgelopen week hebben zij onder leiding van juf Kim en juf Lotte 
een vergadering gehad. We gaan vast nog meer van hen horen, want zij hebben al veel enthousiaste ideeën 
geopperd.  
 

           
 
Stagiaires 
In november verwelkomen wij drie eerste jaars ROC studenten. Dat zijn Manouk Barink, Marny Horck en Ruben 
Bolster. Zij volgen de opleiding tot onderwijsassistent op het Graafschapcollege. Ze zijn welkom in respectievelijk 
groep 3A, 4 en 1-2B.   
Onze school is een opleidingsschool voor de Pedagogische Academie Basisonderwijs (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 Merle in groep 8B, Meneer Jorn en juf Madelon zijn tot februari  2021 in 
respectievelijk groep 5 en groep 8A, juf Inge  en meneer Floris zijn in de eerste helft van dit schooljaar in 
respectievelijk groep 6 en groep 3B. In de tweede helft van dit schooljaar wisselen zij van groep.  
Juf Merle zit in haar laatste jaar. Zij gaat over een aantal weken onder supervisie van juf Denise zelfstandig de 
groep ‘draaien’. Juf Merle is dan mede aanspreekpunt voor de ouders van de kinderen uit groep 8B. In een 
volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.    
 
Van de webmaster. 
De foto’s van de afsluiting van het project staan op de website. Volgende week volgt nog wat videomateriaal. U 
kunt hier de foto’s bekijken. 
 
Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

12-10 MR  vergadering  

15-10 Studiedag team Alle kinderen vrij 

19 t/m 
23-10 

Herfstvakantie Alle kinderen vrij 

 
Nieuws van derden 
Hier leest  u informatie over de contactmomenten met de GGD voor de basisschoolleerlingen.  

 

https://bsholthuizen.nl/media/fotos-groepsactiviteiten-2/
https://bsholthuizen.nl/wp-content/uploads/2020/10/5.-bijlage-9-10-2020-GGD.pdf

