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Laat je raken!

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Alweer het laatste Scheepsjournaal van dit kalenderjaar... en wat voor een jaar!

Samen hebben wij alle varianten van het (digitale/ fysieke) onderwijs dit jaar met u en de kinderen doorlopen.

De laatste twee weken hadden wij helaas wat meer corona perikelen in de school dan de laatste 1,5 jaar maar

ook dat hebben wij met elkaar goed weten op te lossen. 

Wij willen u als team enorm bedanken voor al uw extra inzet, betrokkenheid en flexibiliteit. 

Het is heerlijk om elke dag met uw zoon/dochter te kunnen werken, daar genieten wij enorm van!

Fijne en mooie feestdagen gewenst, geniet van én met elkaar!

Met vriendelijke groet, 

Team de Holm

VOORWOORD
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KORT NIEUWS UIT DE GROEPEN

Unit 1
We kijken terug op een feestelijke, maar ook rare maand.. 

Zo zijn we vrolijk van start gegaan met het thema Sinterklaas. Pakjes inpakken, schrijven in het grote boek,

stoomboten bouwen en de juiste hoeveelheid pepernoten in de schoenen stoppen. Maar gelijktijdig moesten de

eerste kinderen thuis blijven vanwege Corona(perikelen). Helaas hebben we een aantal dagen in quarantaine

gezeten, maar wat waren we blij dat de meeste van onze kanjers precies op tijd voor het Sinterklaasfeest weer

op school waren. Zo konden we toch nog onze sintgroepsviering opnemen en op bezoek bij Sinterklaas.

Gelukkig konden de kinderen die er niet waren meekijken op het scherm. 

Sinterklaas had dit jaar een echte schatkamer voor ons gemaakt, waar de kinderen zelf een cadeautje mochten

uitkiezen. Heerlijk om zulke stralende koppies te zien. 

Inmiddels zitten we alweer volop in de Kerstsfeer en zijn we weer compleet met ons fijne stel. Zo kunnen we het

jaar sfeervol en goed afsluiten met elkaar en is onze allerliefste wens een gezond 2022 voor iedereen..
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Een echte schatkamer op de Holm, wow!
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Unit 2

Net als in de rest van de school stonden de afgelopen weken natuurlijk bij ons ook in het teken van Sinterklaas.

We hebben volop geknutseld, gezongen en gespeeld. Groep 5 mocht voor het eerst surprises maken, dat was

extra spannend! Wat een prachtige dingen zijn er geknutseld. Groep 4 mocht op het sinterklaasfeest een

verrassing uit de schatkamer van Sinterklaas zoeken, wauw! Wist je dat de Sint zelfs even de tijd nam om twee

kanjers uit onze klas online gedag te zeggen? Zo konden zij op afstand toch nog meegenieten van het feest.

Nu leven wij toe naar het kerstfeest. Wist je dat er een mooi, digitaal kunstwerk in de maak is van onze groep?

Wij gaan jullie verrassen!
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Sinterklaas heeft zich helemaal aangepast....!
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Unit 3 

Groep 6

Wat leuk dat wij als eerste groep dit jaar de groepsviering mochten voorbereiden en uitvoeren.

Met elkaar hadden we een leuk verhaal bedacht: 

‘’Er was eens een groot gezin; papa, mama, heel veel kinderen en huisdieren. 

Elke avond dachten papa en mama dat alle kinderen en huisdieren lekker gingen slapen, maar er gebeurde

toch wel écht heel wat anders op al die slaapkamers’’ (dansen, film kijken, taarten bakken, voetballen, etc!). 

Wat hebben de kinderen hard hun best gedaan en wat hebben zij zich goed ingezet om er een groot succes

van te maken. Wij zijn heel trots op de groep.

Op het laatste moment hebben wij besloten de groepsviering te filmen. Dit i.v.m. de bubbels en ook omdat er

helaas nog geen vaders en moeders, opa’s en oma’s de school in mogen om ons te bewonderen.

Onze film is heel mooi geworden en wij hebben met elkaar genoten en gelachen bij het kijken van de film.

Vervolgens is de film natuurlijk ook in elke klas afgespeeld en natuurlijk thuis!
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Groep 6 kijkt vol aandacht naar de film van hun eigen groepsviering!
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Unit 3 

Groep 7 en 8
December is natuurlijk de feestmaand bij uitstek.

Sint, Kerst, Oud &Nieuw…

Maar wat een draai heeft deze feestmaand in de eerst week al gekregen. 

Sint is bij ons op school geweest. Wij hebben hem mogen binnenhalen en zijn ontzettend verrast met alle mooie

surprises en cadeaus. Na de pauze hebben we gezellig zitten kleuren, hebben we spelletjes gedaan of een film

gekeken. En als afsluiting hebben wij ook naar een superleuk optreden kunnen kijken van onze klasgenoten. En

wat deden ze het goed! Muziek, zang en dans… Alles is langsgekomen.

Op zondagavond kreeg pakjesavond toch een andere afsluiting… 

Wij, als Unit III, moesten in quarantaine. Op maandag werden alle spullen klaargelegd en vanaf dinsdag ging

het thuisonderwijs weer in. En wat gaaf om te zien dat iedereen dat dan ook gewoon weer oppakt. 

Allemaal zaten ze klaar om de dag samen te beginnen. 

Wij zijn supertrots op dit stel! Wat een kanjers!
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Een hele gezellige ochtend in groep 7!
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Wat een prachtige surprises in groep 8!

Lieve hulppietjes van Unit 1!



Geplande activiteiten: 
17 december 2021
Kerst- alle kinderen om 14.00 uur uit

10 januari 2022
Weer naar school

17 januari 2022
Start cito afname in de groepen 3 t/m 8

26 januari 2022
20.00 uur Holmcafé (online)

 1 en 2 februari 2022
Adviesgesprekken groep 8

7 februari 2022
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij

15 februari 2022
Rapport 1 mee

Week van 16 en 23 februari 2021
Rapportgesprekken
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Geplande activiteiten: 
 26 februari - 6 maart 2022
Voorjaarsvakantie

 7 maart 2022
Weer naar school

Het volgende Scheepsjournaal ontvangt u op 27 januari 2022


