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Nummer 04 

  

Nieuws uit het Onderwijs.     
 

 

Gebed uit de adventstijd 

God van alle mensen 

 

Waar bent u God? Hoe ziet u eruit? 

Waar houdt u allemaal van? Wat vindt u belangrijk? 

Zoveel vragen. Begrijpt u dat, God? 

 

Gelukkig hebben we ook antwoorden gekregen. 

Van mensen die over u vertellen.  

Uit Bijbelverhalen. 

Door wonderlijke dingen die we soms zien gebeuren 

 

Ongelooflijk roepen we soms. 

En toch…willen we geloven dat u altijd bij ons bent. 

Ook al zien we u misschien niet. 

Ook al begrijpen we lang niet alles. 

 

Wilt u ons helpen te geloven in een wereld 

Die we met elkaar, in wie of wat we ook geloven 

Mooier en leefbaarder kunnen maken? 

Dank u wel! 

 

Mooie waardering van de onderwijsinspectie! 

Afgelopen donderdag hebben we bezoek gehad van de onderwijsinspectie op 
school. De inspecteurs hebben een rondleiding gekregen die verzorgd werd door 

Mila, Nadine, Nisa en Jaimy. Uit iedere unit heeft één leerling verteld over het 

onderwijs op school.  

Aansluitend op de rondleiding hebben we als directie en IB een presentatie 

gegeven en een lang gesprek gevoerd over het onderwijs en de indicatoren waar  

de inspectie specifiek naar kwam kijken.  
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Zie het verschil! 

Tussendoor is er nog een gesprek gevoerd met een afvaardiging van de 

leerkrachten.  

Aan het eind van de dag hebben we een feedbackgesprek gehad met de 
inspecteurs en hebben zij een beoordeling en waardering gegeven over de 

onderzochte indicatoren. De uitkomst hiervan zijn we erg blij mee. 

De inspecteurs lieten een grafiek zien waarop te zien was dat de resultaten van 

het rekenonderwijs op kindcentrum Holk in de afgelopen 5 jaar heel goed zijn en 

zelfs tot de top van Nederland behoren! 

Daarnaast werd de school heel positief gewaardeerd. Zij gaven ons terug dat we 

trots mogen zijn zijn op de school en het onderwijsconcept! 

De indicatoren Pedagogische klimaat en Kwaliteitscultuur werden met een goed 

gewaardeerd en zicht op het vervolgsucces met een voldoende.  

We zijn hier erg blij mee! De feedback geeft waardering voor het werk wat de 

afgelopen jaren is verricht om het onderwijs te kantelen en in units te gaan 

werken. Daarnaast geeft het een stimulans om ons onderwijsconcept verder uit te 

gaan bouwen en dit ook vorm te gaan geven in het nieuwe kindcentrum in 

Doornsteeg.  

 

Sinterklaas 

Beste ouders en verzorgers,   

 

Via deze weg willen wij u graag op de hoogte stellen van de activiteiten rondom 

sinterklaas.   

Sinterklaas zal 16 november aankomen in Apeldoorn waarna hij natuurlijk 

doorreist naar Nijkerk. Sint heeft aan ons doorgegeven dat de kinderen 19 

november een schoen mee naar school mogen nemen zodat wij die met de hele 

school kunnen zetten. Hopelijk vergeten de pieten er niets in te doen en worden 

wij de dag erna verrast met een gevulde schoen.   

 

Donderdag 5 december hopen wij sinterklaas en zijn 

pieten te verwelkomen op Holk. Wij nodigen u van 

harte uit om bij de aankomst van sint en zijn pieten 

aanwezig te zijn.Nadat de kinderen hun tas bij de klas 
hebben neergelegd mogen ze achter op het grote plein 

in het vak van hun klas gaan staan. De opening zal 

ongeveer van 8:30-9:00 uur duren.We vragen alle 

ouders om achter het hek op het veld te gaan staan.   

Nadat de kinderen terug zijn in de klas zal de dag in het teken staan van sinterklaas 
en zijn bezoek in de klassen. Sommige klassen krijgen een zak met cadeautjes en 

bij andere klassen is er hard gewerkt aan de surprises. ‘s Middags zullen we het 

feest, al dan niet in een rustig tempo, voortzetten.  

 

Unit 4 en 5 gaan lootje trekken en een surprise/gedicht maken.Het is de bedoeling 

om hiervoor een cadeautje van max €4,- te kopen. 
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Zie het verschil! 

 

We maken er met elkaar een mooie feestdag van! 

 

Met vriendelijke groet,   

De sint commissie   

 

Personele zaken 

Vanaf deze week is juf Stella met zwangerschapsverlof. Zij wordt tot aan de kerst 

vervangen door juf Tirza op maandag, dinsdag en donderdag en op woensdag door 

juf Ilonka. Vanaf januari start er een nieuwe leerkracht in deze groep. Dit is juf 

Marije van de Hoek.  

Het invullen van deze vacature was een grote uitdaging en is deels gelukt door de 

flexibiliteit van het team. Het is erg moeilijk om personeel te vinden en ook hieruit 

blijkt maar weer dat de aandacht voor investeringen in het onderwijs echt nodig 

is! We willen ook in de komende jaren graag goed gekwalificeerde leerkrachten 

voor de groepen. 

 

Juf Anita geniet momenteel van haar zwangerschapsverlof. Vanaf maandag 20 

januari zal zij weer gaan werken in unit 3. Dit betekent dat de vervanging door juf 

Marije dan zal stoppen.  

 

Gebedsgroep 

Bid mee voor de kinderen van Kindcentrum Holk! 

Er zijn vaders en moeders nodig die willen bidden voor hun kind en alles wat er 

speelt op school Holk. Ben jij zo’n vader of moeder? Wij nodigen je van harte uit 

mee te bidden! 

 

Waar en wanneer: 

We bidden een keer in de twee weken met elkaar gedurende een uur: Eén keer in 

de maand bij een ouder thuis en een keer per maand op school Holk. Dag en 

tijdstip kunnen we met elkaar afspreken. 

 

Oproep: De samenstelling van moeders en vaders in de gebedsgroep wisselt 

voortdurend, omdat kinderen komen en gaan van school Holk. Op dit moment 
bestaat de gebedsgroep slechts uit 1 persoon. We zijn daarom op zoek naar 

uitbreiding. 

 

Interesse? Je kan je aanmelden via gebed@holk.nl 

Wil je liever niet meebidden, maar heb je wel onderwerpen dan kan je dit mailen 

naar gebed@holk.nl. Dit geldt ook voor de leerkrachten. 

Overige informatie Overige informatie kun je vinden op de website van school Holk 

https://kindcentrum-holk.nl/documentenbank/ gebedsgroep 

 

mailto:gebed@holk.nl
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Zie het verschil! 

Nieuwbouw Doornsteeg 

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de bouwweg gereed te maken zodat 

de kavel  bereikbaar is waarop de nieuwe school wordt gebouwd. Vanaf het 
fietspad tussen de wijk de Bogen en de wijk Doornsteeg is aan de rechterkant 

goed te zien waar de school gebouwd gaat worden. 

De bouw kan ieder moment starten. Dit betekent dat er maandelijkse 

bouwvergaderingen zijn en we daarnaast met het ontwikkelteam Doornsteeg 

alvast gaan nadenken over de inrichting, het plein en een feestelijk bouwmoment. 

We houden u op de hoogte! 

 

Schoolfotograaf  

Reminder! Mooie kleren, haren kammen en blij 

kijken want….donderdag 12 december komt de 

schoolfotograaf. 

 

  

 

 

 

Kalender  
25 – 08 nov/dec Leerling-Ouder-Leerkracht gesprekken 

05 december Sinterklaas en continurooster! 

12  december Schoolfotograaf 

19 december Kerstviering 

20  december Continurooster 
23 – 03 dec/jan Kerstvakantie 

06  januari Luizencontrole 

22 januari Nationale voorleesdagen 

29 januari Open dag Nijkerkse scholen 
 

 
    De 
mbe              wensen u gezegende kerstdagen en een goed                            Onze lessen starten weer 


