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Nummer 01

Nieuws uit het Onderwijs.
Nieuw schooljaar.
Vandaag zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. Een andere klas, een andere juf of
meester of zelfs helemaal nieuw op school starten. We zijn blij dat we alle kinderen en
ouders weer mochten ontmoeten. We hopen dat iedereen een mooie zomervakantie heeft
gehad en we met elkaar een goed schooljaar mogen hebben!
Wees bij ons
God van de mensen,
toen u met ons begon,
zei u niet: ‘Jij hoort er wel bij en jij niet!’
U maakt ons en zette
ons op onze voeten.
Niet om van elkaar weg te lopen,
maar om samen te zijn en
in vrede naast elkaar te leven.
U gaf ons het licht in de ogen,
niet om het elkaar te misgunnen,
Maar om te zien naar elkaar.
U gaf ons twee handen,
niet om elkaar weg te duwen,
maar om te handen ineen te slaan
en aan vrede te bouwen.
Hoe moeilijk dat soms is.
Help ons om te kiezen het goede te doen.
En wees bij ons op de weg die we gaan.
Geef ons uw vrede
Even voorstellen!
In de afgelopen periode heb ik al kennis gemaakt met veel kinderen en ouders maar ik
wil mijzelf ook via de nieuwsbrief nog aan u voorstellen als nieuwe directeur. Mijn naam
is Kees Spee. Ik ben 43 jaar oud en woon met mijn vrouw en vier kinderen nog een klein
half jaar in Nijkerk. Daarna verhuizen wij naar Voorthuizen. Wij hebben 3 dochters van
19, 18 en 13 jaar en 1 zoon van 14 jaar.
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In mijn vrije tijd ben ik regelmatig aan het sporten of klussen. Daarnaast zijn er in het
gezinsleven voldoende activiteiten als sporten van de kinderen, afspraken met vrienden
en vakanties die de vrije tijd wel opvullen.
Ik ben opgegroeid in Nijkerk en begin dit schooljaar aan mijn 22e jaar in het onderwijs.
Ik ben begonnen in 1998 in het (SVO)Speciaal Voortgezet Onderwijs en heb hier 7 jaar
gewerkt. Daarna heb ik van 2005 tot 2012 gewerkt op school Holk. Van 2012 tot 2019
heb ik binnen de stichting als directeur gewerkt en nooit gedacht maar wel erg leuk, ben
ik nu als directeur op Holk teruggekeerd!
Een mooie school waar een enthousiast team hard werkt om goed onderwijs te geven aan
de leerlingen. De eerste periode is voor mij deels kennismaken met leerlingen, ouders,
collega’s en veel meekijken hoe het concept draait en alle zaken daar omheen. Er liggen
voldoende uitdagingen om samen met het team op te pakken en verder te bouwen aan
de onderwijsontwikkelingen en het nieuwbouwtraject Doornsteeg. Daarbij hoop ik op een
goed contact en een mooie samenwerking met u als ouders!
Sporttoernooien Holk
Dit schooljaar doen we mee aan het korfbal-, handbal- en voetbaltoernooi.
Voor korfbal (groepen 5 t/m 8) en handbal (groepen 7 en 8) maakt de AC in overleg met
de leerkrachten de teams. De teamindelingen en het programma zullen op de prikborden
bij de verschillende lokalen worden opgehangen.
Per team zijn er één of twee ouders nodig voor de begeleiding. Ouders die willen
begeleiden kunnen zich melden via AC.Holk@pcogv.nl, zodat de AC rechtstreeks met deze
ouders kan communiceren. Een begeleider hoeft echt geen korfbal- of handbalkenner te
zijn. We zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die zorgen dat de leerlingen op tijd bij de
wedstrijden zijn en zorgen dat er tijdig gewisseld wordt.
Voor in de agenda:
Het korfbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 is op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag
27 september, elke dag vanaf 16.30 uur. Het handbaltoernooi voor groep 7 en 8 is op
woensdagmiddag 2 oktober vanaf 12.45 uur. Opgeven kan (snel!) via de inschrijflijsten
op de prikborden.
Aan het voetbaltoernooi in mei (groepen 8) kan slechts 1 jongens- en 1 meisjesteam
meedoen. De selectie, organisatie en begeleiding van dit toernooi leggen wij graag neer
bij één van de ouders uit deze groepen. Het duurt nog even, maar lijkt het u leuk om dit
te doen, meldt u zich dan aan via AC.Holk@pcogv.nl.

Zie het verschil!
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Bij nog een reminder van punten die voor de zomer in de nieuwsbrief
hebben gestaan:

Gymrooster.
Hiernaast treft u het gymrooster aan voor het komende jaar. In de eerste week van
het schooljaar (vanaf maandag 2 september) gaan we niet naar gym. Die lessen
starten in week 37 vanaf 9 september.

Gymrooster KC Holk 2019-2020
Maandag

Sportha
l
Corlaer

van
08.30
10.30

tot
10.00
12.00

Groep
5
6

13.00
13.45

13.45
14.30

3
4

Maandag

van
08.30
10.15

tot
10.00
11.45

Sporthal
Watergoo
r
Groep
8 + 7/8
7

Brood en Spelen (Tussenschoolse Opvang).
Ook na de zomervakantie zal Brood & Spelen de TSO op Holk verzorgen. Tot en met
deze week betaalde u nog het oude tarief van € 1,- per overblijfbeurt. Na de vakantie
rekent B&S voor een losse overblijfbeurt € 2,25. De overige tarieven vindt u de op de
website van B&S.
Sommige kinderen blijven over andere kinderen eten thuis. Het is fijn wanneer uw kind
rond tien voor één weer op school is. Mochten kinderen toch eerder op school komen,
dan kunnen zij gewoon gebruik maken van de speeltuin en het veld bij school. We
kijken na de vakantie hoe het loopt tussen overblijvers en niet-overblijvers. Voorlopig
zien we dat kinderen gewoon lekker samen buiten spelen en dat de overblijfouders van
B&S goed overzicht kunnen houden.

Informatieavond op 5 september 2019 voor unit 2 t/ 5.
Zoals gebruikelijk organiseren we ook in het nieuwe schooljaar weer een
informatieavond voor alle ouders. Op deze avond kunt u kennismaken met de nieuwe
basisgroepleerkracht van uw kind, u krijgt informatie over het programma in de unit
en u bent in de gelegeheid vragen te stellen. Ook veel praktische zaken komen aan de
orde. U bent van harte welkom.
Tijdens de informatieavond ligt er in de basisgroep van uw kind een overzichtslijst
klaar met alle contactgegevens. Dit zijn uw contactgegevens zoals mailadres en (06)
telefoonnummer. Wij vragen u vriendelijk deze te controleren en eventueel te wijzigen
of aan te vullen. Ook kunt u dan extra noodnummers opgeven bijvoorbeeld van opa’s

Zie het verschil!
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en oma’s. Deze noodnummers gebruiken wij in geval er een calamiteit is en we u niet
kunnen bereiken.
Met alle wijzigingen die u aan ons doorgeeft, zorgt Wilma (administratie) voor een
nieuwe, actuele groepslijst.
Vorig schooljaar tekende u de zgn. AVG verklaring. U kon daarin toestemming verlenen
aan de school of wij beeldmateriaal van uw kind(eren) mochten gebruiken voor
publicatie in:
- Schoolgids, schoolbrochure en schoolkalendder.
- Op de website van de school.
- In de nieuwsbrief.
- Op sociale media van school zoals (Twitter, Facebook, Klasbord, Konnect).
Uw opgave hebben wij bewaard. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u misschien een
andere keuze zou willen maken. Vraagt u dat geval even aan de leerkracht van uw om
een nieuws AVG formulier. Ook nieuwe ouders vragen wij om de AVG
toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen.

19.00 uur – 19.45 uur:
Unit 2:


Alle groepen 1-2 (juf Stella, Christine, juf Tirza, juf Rianne).

Unit 4:



Groep 5 (meester Daan en juf Jasmijn).
Groep 6 (juf Willeke en juf Madelie).

19.45 – 20.15 uur: Ouders en teamleden ontmoeten elkaar.
Koffie & thee in de hal rond de keuken voor alle ouders en leerkrachten en er is een
informatiestand van Brood & Spelen over tussenschoolse opvang.
20.15 uur – 21.00 uur:
Unit 3:



Groep 3 (juf Jorina en juf Mirjam)
Groep 4 (juf Marije, juf Dorothee en juf Karen)

Unit 5:




Groep 7 (meester Douwe)
Groep 7/8 (juf Kim en juf Joke)
Groep 8 (juf Laura en juf Janneke)

Een kalender voor elk gezin.
Vandaag ontvangt elk gezin onze jaarplanning op een stevige kalender. De keuken of
het toilet is een mooie plaats om die op te hangen. U vindt er alle belangrijke data in

Zie het verschil!
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voor het nieuwe jaar. In de nieuwsbrief van Holk leest u eventuele aanvullingen op die
kalender.

Kalender
05
september
09-20 september
19
september
25
september

Informatie-avond
LOL gesprekken
Dag van de Leidster
Kinderpostzegelactie
Deze week korfbaltoernooi

Kers
Kindcentrum Holk:
24 december 2018 t/m 4 januari 2019.
Alle teamleden van Kindcentrum Holk
wensen u gezegende kerstdagen en een goed
en gezond 2019 toe.
Onze lessen starten weer op maandagmorgen 7 januari 20

Zie het verschil!

