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Nieuws uit het Onderwijs.
Nieuwe ogen.
Vandaag heb ik besloten
opnieuw naar jou te kijken
alsof ik je zojuist ben tegengekomen.
Haai, zeg ik.
Je kijkt me verrast aan want dat zeg ik nooit.
Mijn woorden blijken mee te waaien met mijn blik.
Je doet dezelfde dingen als gisteren
toen ik mij erger dan erger ergerde.
Maar nu niet.
Ik heb je pas ontmoet.
Je lacht zo leuk terwijl je het dopje van de tandpasta niet op de tube doet.
Je zorgen zijn niet overdreven meer.
Je stem bedoelt nu alles goed.
Je wil is best grappig.
En bij het avondeten slurp je het water gezellig naar binnen.
Vandaag is alles nieuw.
En zelfs je snurken klinkt niet als muziek maar is toch anders.
Vandaag heb ik besloten morgen opnieuw naar jou te kijken.
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Resultaat Eindtoets groep 8 2019.
Woensdag 15 mei ontvingen we de uitslag van de zgn. IEP Eindtoets groep 8 van dit
jaar. Vroeger was dat de bekende Citotoets in groep 8. Tegenwoordig mogen scholen
kiezen welke goedgekeurde toets ze willen gebruiken. De afname van een
goedgekeurde toets aan het einde van de basisschool is verplicht.
De afgelopen jaren scoorden wij op die IEP toets hoog. De ondergrens ligt al jaren
rond de 77 punten en wij behaalden twee jaar op rij scores ver bovenin de 80. Dit
jaar braken wij voor het eerst door de magische grens van 90 punten heen. Met een
score van maar liefst 90,8 punt! Een absoluut record voor Holk. De voorlopige
conclusie luidt dat op Holk heel veel goed gaat en klopt. De zorgstructuur voor
leerlingen is op orde, de manier van groepsdoorbroken werken in units met
mogelijkheden tot differentiatie klopt, de wijze van instructie geven klopt, het
werken met doorgaande leerlijnen klopt, alle leerlingen zijn goed in beeld en krijgen
wat ze nodig hebben.
Deze eindtoets is de afsluiting van een leer- en ontwikkelperiode van onze leerlingen.
Het succes van de toets is een proces van jaren dat al start in unit 1 in de
peuterfase. Elke pedagogische medewerker, elke IB er, elke leerkracht draagt bij aan
dat gezamenlijke resultaat. Onze leerlingen in groep 8 hebben het heel goed gedaan.
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Formatie schooljaar 2019-2020.
Intern zijn we druk bezig met het formatieproces. Dit zijn de stappen die we
zetten om tot een basisgroepverdeling te komen. Welke leerkracht is
verantwoordelijk voor welke groep? Welke groepen worden units? Welke
budgetten zijn er beschikbaar voor leerkrachten en leerlingzorg? Elk jaar
weer een flinke puzzel. Ook dit jaar krimpen aan het einde van het schooljaar
omdat er twee groepen 8 van school gaan. Vervolgens groeien we gedurende
het nieuwe schooljaar dankzij veel aanmeldingen uit de nieuwe wijk
Doornsteeg. Krimp en groei combineren in één schooljaar is nogal een
uitdaging. Daarover moet ook bovenschools gesproken worden. Budgetten
moeten worden bekeken en bijgesteld en mogelijk vertrek van leerkrachten
moet met andere scholen worden besproken. We puzzelen door in mei en juni
en u krijgt in de één na laatste week van dit schooljaar (week 28: 8 juli t/m
12 juli) de definitieve groepsverdeling van ons.

Overblijven op Holk.
In de laatste nieuwsbrieven hebben we u al geïnformeerd over de
veranderingen die we gaan doorvoeren in de zgn. Tussenschoolse
opvang(TSO). Omdat we geen overblijfouders meer kunnen vinden en we
wettelijk verplicht zijn om TSO aan te bieden hebben we een externe partij
gevraagd dit voor ons in te vullen. U las ook al dat we dat met de organisatie
Brood en Spelen (B&S) gaan doen. Er zijn al wat voorbereidende
besprekingen geweest met B&S. Overblijfouders die nu al op Holk de TSO
verzorgen komen bij B&S in dienst. Organisatorisch verandert er voor u
weinig. B&S zal u uitvoerig informeren over hun werkwijze. Goed om te
melden dat het overblijftarief bij B&S € 2,20 per keer bedraagt. Vanaf
maandag 17 juni gaan we starten. Op dit moment betaalt u nog € 1,- per
keer. Omdat we gedurende het schooljaar overgaan en met een nieuw tarief
werken, blijft u gewoon tot de zomervakantie € 1,- betalen. Voor u gaat het
nieuwe tarief pas in op 2 september bij de start van het nieuwe schooljaar.

Continurooster op Holk?
Veel scholen hanteren een continurooster. Onze locatie heeft dat nog niet. De
vraag is of het er, met de komst van een nieuwe school in Doornsteeg, moet
komen. Over die vraag gaan team en MR zich in het komende schooljaar
buigen. Het overgaan naar zo’n continurooster is een proces waarin veel
zaken moeten worden geregeld en afgesproken. Blijft bijvoorbeeld de
woensdagmiddag een vrije middag of gaan we naar een vijf-gelijke-dagenmodel? Wat vindt de meerderheid van onze ouders? Er zal een soort
ouderenquête moeten worden georganiseerd. Daarnaast hebben teamleden
van Holk vanuit de CAO inspraak in de wijziging van hun werk- en rusttijden.
Wat worden leerlingen hier wijzer van?
Teamleden en ouders uit de MR gaan samen het traject verkennen. Mogelijk
leidt dit tot invoering van een continurooster, mogelijk ook niet. Het proces
moet zorgvuldig worden gelopen en alle voors en tegens in beeld gebracht
om uiteindelijk aan het einde van het volgende schooljaar een besluit te
kunnen nemen.

Zie het verschil!
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Juf Jamilla terug uit Suriname.
Vorige week was juf Jamilla, na een lange stageperiode in Suriname, terug op
Holk. Samen met meester Edo sprak zij over haar toekomst als leerkracht.
Binnenkort behaalt zij haar diploma. Momenteel is zij aan het werk op Het
Blokhuus in Hoevelaken en rondt zij haar studie af. Het was aanvankelijk de
bedoeling dat zij nog een periode in de unit zou terugkeren. Door haar
afwezigheid heeft juf Marije haar taken overgenomen en het is verstandig om
dat tot het einde van het schooljaar zo te houden. Er komt dus geen wisseling
meer in de unit. We kiezen voor continuïteit en rust. Juf Jamilla denkt na over
haar toekomst binnen onze organisatie. Zij zou op één van de scholen binnen
PCO Gelderse Vallei kunnen starten. Daarover wordt in de komende weken
met haar gesproken.

Continurooster op 14 juni.
Op vrijdag 14 juni draaien we ’s middags een continurooster i.v.m. een
teamactiviteit. De kinderen zijn die middag om 14.00 uur. Wilt u uw kind iets
te eten en te drinken meegeven? Hartelijk dank daarvoor.

Knuffel-Stal bij Zorgerf Buiten-Land in Putten.
Tijdens onze kerstviering zamelden wij geld in voor Zorgerf Buiten-Land in
Putten. Een plaats waar dementerende ouderen in een veilige en beschermde
omgeving kunnen wonen. Met het geld is de zgn. knuffel-stal opgepimpt. Via
Wendy Jager (Activiteiten commissie van Holk) ontvingen we een paar
afbeeldingen van deze opgeknapte ruimte. Met dank aan juf Kim voor het
doorsturen.

Zie het verschil!
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Groep 5 geeft een concert!
Op dinsdag 21 mei a.s. gaven de groepen 5-6 van basis Holk , basisschool
Prins Willem Alexander en basisschool de Koningslinde samen een echt
concert met het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps. De afgelopen periode
hebben de kinderen AMV les gehad van juf Ria van de Muziekschool
Barneveld. Tijdens deze lessen was er o.a. aandacht voor het goed leren
luisteren, zelf muziek maken, liedjes zingen en het leren spelen van
verschillende ritmes met diverse instrumenten. Ook hebben ze kennis
gemaakt met verschillende instrumenten van het orkest. En wat is er nu
leuker dan wat we geleerd hebben te laten zien in een echt concert?

Kleuterfeest op Holk.

Donderdagochtend 9 mei was het kleuterfeest: Alle kleuters en peuters
hebben genoten van een groot circus feest!
Om half 9 was de opening op het plein en konden de ouders luisteren naar de
circusliedjes die de kinderen hadden geleerd. Vervolgens stonden er
verschillende onderdelen op het programma:






In de gymzaal was een optreden van een goochelaar. Wat was het leuk
en wat kon de goochelaar veel verschillende trucs! Sommige kinderen
mochten zelfs de goochelaar assisteren!
Op het plein stonden verschillende spelletjes klaar; blik gooien,
diabolo’s, springen door een brandende hoepel, stoepkrijten, spelen in
de zandbak, bellenblazen. Ook waren er twee schminkers. Ze hebben
de kinderen prachtig geschminkt!
Op het voetbalveld stonden twee springkussens klaar. Eén hele grote
stormbaan en een wat kleinere koe-springkussen. En dan krijg je het
best wel warm van al dat klimmen en springen in het zonnetje!

Tussendoor hebben de kinderen limonade, fruit en ijs gekregen.
Om 12u was het tijd om naar huis te gaan. Alle kinderen kregen een diploma
en een cadeautje mee naar huis; de kleuters een vrolijke jojo en de peuters
een grappige klaparmband.
Gevonden voorwerpen.
Onze bak met gevonden voorwerpen is weer vol. Deze week vindt u in de hal
van de school een soort tentoonstelling met alles wat er gevonden is. Komt u
even langs om te kijken? Mogelijk zit er iets van uw kind bij. Volgende week
maandag (27 mei) ruimt onze conciërge Marieke alles weer op.
Resultaat Kikano (roeien voor Spieren voor Spieren).
De leerlingen van groep 8 van Holk deden mee aan de jaarlijkse roeiwedstrijd
van Kikano. Zij roeiden met elkaar € 4708,32 bijeen. Wat een fantastisch
bedrag voor zo’n goed doel. Top gedaan allemaal!
Activiteitencommissie Kindcentrum Holk.
De activiteitencommissie is een enthousiaste groep ouders die samen met de
leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op
Kindcentrum Holk gevierd worden. Om alle feestelijkheden te kunnen
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organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze
ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de
activiteitencommissie. De activiteitencommissie is budgetverantwoordelijk en
legt verantwoording af aan de schoolleiding van Kindcentrum Holk. Daarnaast
is er een onafhankelijke kascommissie die elk jaar het kasboek controleert.
Wat doet de activiteitencommissie?
De activiteitencommissie helpt het team van leerkrachten op Kindcentrum
Holk jaarlijks bij het organiseren van de volgende activiteiten:
Korfbal (groep 5 t/m 8)
Handbal (groep 7 en 8)
Sinterklaas
Schaatsbeurs
Nijkerk On Ice
Kerst
Pasen
Schoolreisje
Peuter- en kleuterfeest
Voetbal (groep 8)
Veluwe Wandeltocht
Holk’s Got Talent
Afscheid groep 8
De activiteitencommissie levert een financiële bijdrage aan het kamp van
groep 8.
Daarnaast neemt de activiteitencommissie een actieve houding aan ten
opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de
wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van
algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en
gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR. Elke MR vergadering is
een lid van de activiteitencommissie aanwezig.
Hoe gaat de activiteitencommissie te werk?
De activiteitencommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester,
secretaris en overige leden. Alle leden nemen deel in verschillende
subcommissies.
De activiteitencommissie vergadert gemiddeld zes keer per jaar van 20.00
uur tot ongeveer 21.30 uur in de personeelskamer van Kindcentrum Holk.
Deze vergadering is op wisselende dagen in de week op een maandag,
dinsdag, woensdag of donderdag. Dit om alle leden van de
activiteitencommissie zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen bij deze
vergaderingen aanwezig te kunnen zijn. De vergaderingen zijn altijd onder
leiding van de voorzitter en worden bijgewoond door een vast teamlid van
Kindcentrum Holk.
Subcommissies
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Voor iedere activiteit waar de leden van de activiteitencommissie bij
betrokken zijn wordt een subcommissie ingesteld. Deze subcommissies
bestaan uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de
activiteitencommissie. Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar
worden
deze
subcommissies
verdeeld
onder
de
verschillende
geïnteresseerden binnen de activiteitencommissie.
Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn, is iedere subcommissie
zelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan en organiseren van één
van de feesten en eventuele voorafgaande periode. Het is geen verplichting
op de dag van het feest aanwezig te zijn, leuk is het natuurlijk altijd.
De leden binnen een subcommissies bedenken samen de invulling van een
periode of dag. Ze maken een vergaderplanning en verdelen onderling de
taken. Zo valt er te denken aan bijvoorbeeld:
Maken dagprogramma
Inkopen cadeaus en traktaties
Voor kinderen met een allergie verzorgen we indien noodzakelijk aangepaste
traktaties
Inhuren benodigdheden om activiteit te kunnen realiseren en afstemming
met bedrijven
Klaarzetten van eten en drinken tijdens ochtend- en/of middagpauze
Versieren van de school en deze weer opruimen
Informeren ouders
Vragen om hulpouders voor versieren school of als hulp tijdens de activiteit
Eerste aanspreekpunt voor de hulpouders op de dag zelf
Etc.
Waar nodig helpen
subcommissie.

overige

leden

van

de

activiteitencommissie

een

AC zoekt nieuwe leden!!
Veel leden zijn jaren achtereen lid van de activiteitencommissie en vertrekken
vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de
verbinding met de school verdwijnt. De activiteitencommissie is daarom ieder
jaar op zoek naar nieuwe leden.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het
werk van de activiteitencommissie dan horen wij dit graag. Meld u dan aan
via ac.holk@pcogv.nl. Ook kunt u één van de huidige leden aanspreken.
Mocht u punten willen inbrengen voor één van de vergaderingen dan kan dit
natuurlijk ook via bovenstaand e-mailadres.
Is deelname aan de activiteitencommissie voor u niet mogelijk maar u wilt
wel betrokken zijn bij de verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook.
Voor de verschillende activiteiten die tijdens de feestelijkheden worden
georganiseerd zijn altijd hulpouders nodig. Hulp wordt dan gevraagd via de
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leerkracht of klassenouders. U kunt u aanmelden voor de verschillende
activiteiten zodra u een daarvoor een verzoek heeft ontvangen.
Veluwe Wandeltocht.
Beste ouders,
Hierbij ontvangt u nog de laatste informatie over de Veluwe Wandeltocht van a.s.
zaterdag.
- Er wordt verzameld op het veld bij Sparta: Voor de 10 km aanwezig om 13.15 uur,
de starttijd is 13.30 uur. Voor de 5 km aanwezig om 14.30 uur, de starttijd is 14.45
uur.
- U mag zich melden bij de AC (zie de Holkvlag) zodat we gezamenlijk in de rij
kunnen gaan staan
- De ouders mogen ook in het rood/blauw (Holk kleuren) komen.
Voor onze leerlingen die met school meelopen gelden de volgende regels:
·

Je loopt niet voor het spandoek van school uit.

·

Je luistert naar de aanwijzingen van de begeleidende ouders.

·

Niet rennen! Het is een wandeltocht!

Met vriendelijke groet,
Het Team van Holk.

Kalender mei-juni 2019.
25.05: Veluwe Wandeltocht.
30.05 – 31.05: Hemelvaartsdag en vrijdag vrij.
07.06: Alle leerlingen groep 2 gaan ’s morgens naar school.

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