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Nieuws uit het Onderwijs.     
 

 

Als je kinderen les geeft, 

kan het antwoord goed of fout zijn. 

Als je met kinderen leeft, 

zijn ze zelf het antwoord. 

 

Deze quote staat in onze locatiegids en is treffend voor hoe we op Holk naar 

kinderen kijken, met ze willen werken en na de 2e lockdown weer de draad 
oppakken. Er wordt al een hele tijd in de media gesproken over de achterstanden 

die kinderen hebben opgelopen in het afgelopen jaar. In praatprogramma worden 
er discussies gevoerd over de oorzaken en gevolgen voor kinderen en hoe we deze 

achterstanden kunnen wegwerken. In deze nieuwsbrief willen we u graag vertellen 

hoe we hierals team van kindcentrum tegenaan kijken. 

Het afgelopen jaar en de pandemie waar we in zitten heeft een grote invloed op 
onze hele maatschappij. Zorg om gezondheid en omgaan met veel ziekte, Zorgen 

voor veel ondernemers, lang thuis werken, het sociale isolement waar we mee om 
moeten gaan. In deze onzekere maatschappij vinden het heel belangrijk om als 

kindcentrum een stabiele omgeving te zijn voor ‘onze’ kinderen. Het ritme van de 
schooldag, het ontmoeten van klasgenoten, het samen spelen en leren is de basis 

voor het weer naar school gaan. Als we het dan hebben over achterstanden dan 
kijken wij hier graag op een andere manier naar. De kinderen hebben in het 

afgelopen jaar op een andere manier geleerd en zich ontwikkeld. Voor ons is het 
zaak om dit goed in beeld te hebben en hier op aan te sluiten in ons onderwijs. Op 

Holk werken we vanuit de onderwijsbehoeften van de kinderen en geven we 

instructie aan de kinderen op het niveau waar ze zitten.  

In de komende weken gaan we de cito toetsen van januari afnemen. Dit doen we 

niet om te meten en een oordeel over de ontwikkeling te geven. We doen dit omdat 

we graag inzicht willen hebben in waar de kinderen in hun ontwikkeling zitten 
zodat we het onderwijsaanbod voor de komende periode hier goed op kunnen 

aanpassen en dus ook aansluiten bij de ontwikkeling van ieder individueel kind.  

Na de voorjaarsvakantie gaan we de coronasubsidiegelden die nog niet zijn 
besteed, inzetten voor de aanvullende begeleiding van met name de middengroep 

leerlingen. Dit is de groep die normaal gesproken in het normale onderwijsaanbod 
meekomen maar nu in het werk en instructies extra begeleiding kan gebruiken. 
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Zie het verschil! 

Daarnaast krijgen uiteraard de zorgleerlingen nog steeds de begeleiding die ze al 
kregen en geeft juf Arry ook de levelwerk en talentbox kinderen de aanvullende 

uitdagingen. 

Om terug te komen op de quote. Wij geloven dat we door nu weer iedere dag met 
de kinderen te kunnen ‘leven’, we de kinderen helpen om zich weer verder te 

kunnen ontwikkelen en groeien in kennis, vaardighedenen als uniek persoon! 

 

Personele zaken 

Groep ½ van Holk-Doornsteeg groeit behoorlijk door en is deze week al met 30 

leerlingen gestart en zal het schooljaar gaan eindigen met 38 leerlingen. Dit is een 
te grote groep voor 1 leerkracht in de unit en we zijn daarom blij om te kunnen 

vertellen dat vanaf 01 maart juf Ilona de hele week bij ons komt werken in deze 
groep. Dit betekent dat juf Ilona op maandag samen met een onderwijsassistent 

de groep draait en juf Stella en juf Ilona op dinsdag, woensdag en donderdag er 
allebei zijn. Juf Ilona zal daarnaast de geplande vrijdagochtenden gaan draaien 

met groep 2 na de voorjaarsvakantie. Deze ochtenden staan gepland in de 

kalender. 

 

We hebben ook een onderwijsassistent gevonden die de afwezigheid van juf Ilonka 

en juf Joke deels kan opvullen. Dit gaat om Petra Hijwegen. Zij zal op maandag in 
groep 1/2DS ondersteunen en op woensdag en donderdag groepjes leerlingen 

begeleiden vanuit de coronasubsidie op Holk-Galjoen. 

 

Nieuws vanuit de MR   februari 2021 

Op het moment is het woensdag 10 februari 2021. Onze oudste is voor de derde 

dag dit jaar naar school geweest. Heerlijk. De jongste is gisteren door Kindcentrum 
Holk voorlopig aangenomen en kan 7 juni 2021 beginnen met school. Hij heeft er 

zin in. 

 

Het is gek, dat je van de 41 dagen in het jaar 2021 pas 3 dagen naar school bent 
geweest. Sommigen van jullie hebben ook nog eens een extra thuiswerk maandag 

erbij gekregen omdat de leerkrachten niet in staat waren naar school te komen 

door de winterse kou. Code rood is toch best heftig. 

 

De sneeuw is overigens een uitkomst voor de kids, want ze spelen buiten tot ze er 

bij neervallen (of het gewoon koud hebben). Met voor vandaag een maximum 
temperatuur van -3 zou het ook heerlijk zijn volgende week hopelijk weer eens op 

natuurijs te schaatsen. En vannacht wordt het -15, zeggen ze, ik zeg groeien met 

dat ijs. 

 

Ondertussen hebben de leden van de MR alweer het een en ander aan werk verzet. 
We moesten het tijdelijke continurooster goedkeuren om weer naar school te 

kunnen gaan. Nu is het afwachten hoe tijdelijk dit zal zijn (afhankelijk van de 
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Zie het verschil! 

corona beperkingen); samen met onze secretaris heb ik de kasgeld stromen van 
school wederom mogen controleren en kunnen goedkeuren. Dankzij de goede 

administratie was het wederom een eitje. 

 

De AC is ook alweer druk in touw; toen ze wisten dat de school wederom openging 
is in het weekend de school versierd en voorzien van leuke kleurplaten. Gewoon 

even tussendoor. En natuurlijk moest er ook op de nieuwe locatie Holk-Doornsteeg 

worden versierd.  

 

Holk-Doornsteeg is ‘tussendoor’ geopend en de eerste groepen volgen daar nu 

onderwijs. Als je de kans hebt/krijgt moet je daar eens een kijkje gaan nemen.  

 

Zo lees je, hoeveel mensen betrokken zijn met school. Leerkrachten, ouders, de 

directie, de administratie en natuurlijk alle leerlingen. Laten we er een mooie tijd 

van maken en vooral genieten van de dingen die allemaal wel kunnen! 

 

En niet vergeten, meld je aan voor de MR …. Lijkt het je leuk en interessant om 

achter de schermen van de school van je kinderen te kijken en mee te denken 
over de toekomst van de school, meld je dan aan voor de MR. Dit kan door een 

email te sturen naar  mr.hk@pcogv.nl. Geef je op voor 31 maart 2021! Ik zie 

de aanmeldingen tegemoet! 

 

Met vriendelijke groet, Dagmar Klaassen. 

 

Rapport en LOL gesprekken 

We hebben de datum van het rapport en de LOL gesprekken vanwege de lockdown 
verschoven. De kinderen krijgen 10 maart het rapport mee naar huis en hierin 

zullen we zo goed mogelijk een weergave geven van de ontwikkeling van uw kind 
in het afgelopen bijzondere half jaar. Dit rapport kan verder toegelicht worden in 

de LOL gesprekken. Voor nieuwe ouders is dit uiteraard nog een onbekende term. 
Een LOL gesprek staat voor Leerling Ouder Leerkracht. De LOL gesprekken worden 

door de leerkrachten digitaal gevoerd en ingepland in de week van 15-19 maart 

en de week van 22-26 maart.   

 

Opening Holk-Doornsteeg 
Afgelopen maandag is de opening van Holk-Doornsteeg geweest voor de 

leerlingen. We zijn blij en dankbaar dat we de kinderen uit de wijk Doornsteeg in 
een mooi en nieuwe gebouw mogen ontvangen. Het geluid van kinderen in de 

opvang en het onderwijs is wat het gebouw tot leven brengt. We hopen hier lang 

met plezier gebruik van te maken.  

mailto:mr.hk@pcogv.nl
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Kalender  
22-26februari Voorjaarsvakantie 

05 maart Groep 2 naar school(1) 
10 maart Rapport 1 

12  maart Groep 2 naar school(2) 
19 maart Groep 2 naar school(3) 

15-26maart LOL gesprekken (digitaal) 
24 maart Studiedag, leerlingen vrij 

26 maart Groep 2 naar school (4) 
01 april  Paasviering, paaslunch 

02  april  Goede vrijdag 

05  april  2e paasdag 
09 april  Groep 2 naar school (5) 

 
R05  atieve knutselen te maken, leuke spelletjes te organiseren of bijvoorbeeld de verhalen van het weekend aan te 
horen? Wij kunnen uw hulp onwijs goed gebruiken! We zijn op zoek naar (oproep) moeders, vaders, opa’s, oma’s 
creatieve knutselen te maken, leuke spelletjes te organiseren of bijvoorbeeld Onze lessen starten weer 


