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Laat je raken!

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Joepie, nog een paar dagen en dan gaan wij met elkaar weer van start!
Wij hopen dat u een heerlijke zomer heeft gehad en fijn heeft kunnen genieten!
Afgelopen week is team de Holm begonnen aan het nieuwe schooljaar, wij kunnen niet wachten om alle kinderen
aanstaande maandag 22 augustus weer op school te zien!

Bij de start van het nieuwe schooljaar is het fijn om met elkaar ook alle schoolafspraken weer scherp te hebben. 
De schooldeuren gaan voor alle groepen om 8.20 uur open, op 8.30 uur starten de lessen. 
De eerste week van het schooljaar en elke laatste week voor een vakantie mogen de ouders één dag kiezen dat
zij mee naar binnen gaan met het brengen. De andere schoolweken komen de kinderen zelfstandig naar binnen. 

Wij wensen iedereen een fijne start toe en hopen dat het in alle opzichten een goed en gezond schooljaar mag
worden!

Met vriendelijke groet, 
Team de Holm

VOORWOORD
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 1

De vakantie is weer voorbij. In de vakantie is het broertje van Jake geboren. Dave Brian Hartogsveld is geboren
op 24 juli. We wensen jullie heel veel geluk met elkaar.

We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. In de vakantie hebben de juffen de klas
omgetoverd naar een klas die eigenlijk onder water hoort te zijn. We duiken dit jaar onder water om daar
verder te gaan met leren. Op de ramen zijn allerlei dieren te vinden die onder water leven. Maar niet alleen op
de ramen, overal komen we dit thema tegen. We hebben zin om jullie weer te zien! Dus duikbrillen op en daar
gaan we! 
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 2

3... 2... 1... De raket van unit 2 gaat bijna van start! We zijn in de klas weer helemaal klaar om de sterren van
groep 4 en 5 te ontvangen en er samen een knallend jaar van te maken. De komende tijd staat in het teken van
de Gouden weken en zullen we elkaar nog beter leren kennen om zo samen een mooie groep te gaan vormen.
Wist je dat onze raket dit schooljaar ondersteund wordt door onze student juf Laura? Samen gaan we ervoor en
hebben we veel zin om de kinderen maandag weer te zien stralen!
Groetjes,
Juf Judith, juf Laura en juf Niki
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Unit 3 gaat weer van start!

Na een week vol met voorbereidingen; tafels op de juiste plekken zetten, de klas netjes en gezellig maken en de
nodige gesprekken zijn we weer helemaal klaar om te starten en wat hebben we er zin in! 
Wij, juf Nienke, juf Daniëlle, meester Wouter, juf Yvonne en juf Yolenthe, kijken er enorm naar uit om de kinderen
weer te zien, alle vakantie verhalen te horen en lekker aan de slag te gaan. 

Tot volgende week allemaal!
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DOELEN SCHOOLJAAR 2022- 2023
Zoals tijdens het laatste Holmcafé aangegeven hebben wij mooie doelen voor dit schooljaar.
Hieronder geven wij u een beknopte beschrijving van de 5 pijlers waar wij dit schooljaar met elkaar aan gaan
werken. 

1) Instructie model Doordacht lesgeven
Leerkrachten hebben grote invloed op de prestaties van leerlingen. Op de Holm
vinden wij het bijzonder zinvol om te investeren in de didactische en pedagogische
kwaliteiten. Het lesmodel Doordacht Lesgeven is een succesvol instrument voor het
geven van goede, effectieve lessen. Plezier en betrokkenheid nemen toe bij kinderen en
bij leerkrachten. Het lesmodel is heel concreet en bij alle vakgebieden toepasbaar.

Pijler 2022-2023: 
Wij richten ons dit schooljaar op het onderdeel succescriteria in combinatie met het
borgen van ons instructie model doordacht lesgeven. 
Leerdoelen en succescriteria helpen leerlingen om eigenaar te zijn over hun eigen leerproces. 
Met leerdoelen weten ze wat ze moeten leren, waarom ze dat moeten leren en wat ze daarmee kunnen. 
Met succescriteria kunnen leerlingen vaststellen wanneer ze een leerdoel behaald hebben, 
wat ze moeten beheersen om een leerdoel te kunnen behalen of over welke vaardigheden ze moeten
beschikken voor het halen van het leerdoel. 
Leerlingen kunnen met behulp van succescriteria reflecteren op hun eigen
werk.

2) Vreedzame school/ burgerschap
De Vreedzame school is een compleet programma voor sociale competentie en
democratisch burgerschap voor het basisonderwijs. Op de Holm willen wij graag een
leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en
waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze
sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot
een plezierige plek te maken.

Pijler 2022-2023: 
Op de Holm vinden wij bevordering van actief burgerschap en sociale cohesie
belangrijk. Daardoor kunnen mensen, jong en oud, in Nederland op een prettige manier
samenleven. Burgerschapsonderwijs draagt daaraan bij door het bevorderen van
kennis over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en het ontwikkelen van
de sociale en maatschappelijke competenties die daarvoor nodig zijn.

Aankomend schooljaar gaan wij gericht werken aan het thema: Begrip voor anderen
en verdraagzaamheid. Dit doen wij door deze thema's centraal te stellen binnen de
implementatie van de Vreedzame School en centraal te zetten binnen de cultuur in
onze school. Wij willen graag dat de school een plek is waar leerlingen op een veilige
manier hun burgerschapsvaardigheden met elkaar kunnen oefenen en onze leraren de
basiswaarden voorleven.
Doel van het aanbod is dat het niet alleen om kennis, maar ook om het ontwikkelen
van de competenties die daarbij horen zoals leren debatteren, omgaan met mensen die
anders denken en je eigen mening vormen. 
Daarnaast leren wij de kinderen dat ook de samenleving gebaat is bij
burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met
verschillen en conflicten. 
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DOELEN SCHOOLJAAR 2022- 2023

3) Doorgaande lijn
Een doorgaande lijn betekent dat de leerling gedurende zijn hele schoolloopbaan een
continuïteit ervaart in begeleiding en aanbod op de Holm. Dit betreft alle verschillende
vakgebieden en tevens op sociaal- emotioneel gebied.

Pijler 2022-2023: 
Iedere leraar is anders. Een doorgaande lijn in de manier van lesgeven is daarom
enorm belangrijk zodat de ontwikkeling van de kinderen op de Holm zoveel mogelijk
ononderbroken kan verlopen. Dit schooljaar richten wij ons op begrijpend lezen en
borgen wij de doorgaande lijn van rekenen waar wij vorig jaar op hebben ingezet.

4) Passend onderwijs
Op de Holm vinden wij dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die
past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen
dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Op de Holm willen wij daarom, passend
binnen onze mogelijkheden qua team en het gebouw, extra hulp bieden aan leerlingen
die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Pijler 2022-2023: 
Wij merken in de praktijk dat een flink aantal kinderen (nog) moeite heeft met het gebruiken executieve functies
en dat leerkrachten behoefte hebben om zich hier meer in te specialiseren.
Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te
plannen en te sturen. Executieve functies hebben een controlerende en aansturende
functie. Ze kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden.
Doel voor het aankomend schooljaar is dat de leerkrachten kennis en weet hebben van de 
executieve functies en een eerste stap maken om de opgedane kennis om te zetten in praktisch handelen.

5) Brede ontwikkeling - Hart, hoofd en handen
Hart, hoofd en handen vormen samen onze school en zijn alle drie even belangrijk en
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorwaarde om tot echt leren (hoofd) te
komen is dat het fijn is op school. Een school moet een plek zijn waar een goede sfeer
hangt, waar je je veilig voelt en waar je gewaardeerd wordt. Pas dan kom je echt tot je
recht (hart). Bij ons op school gaat leren niet alleen over leren met je hoofd. Juist het
'leren door te doen' is net zo belangrijk (handen)!
Wij willen hier invulling aan geven door te zorgen voor een breed aanbod op het
gebied van techniek, sport, muziek, kunst en ICT.

Pijler 2022-2023: 
Op de Holm is bewegend leren één van onze pijlers die wij ook dagelijks al inzetten in
ons onderwijs. Naast dat bewegen voor iedereen goed is blijkt ook uit diverse
wetenschappelijke onderzoeken dat bewegend leren een positieve invloed heeft op de
hersenactiviteit. We kennen immers allemaal het spreekwoord “Al doende leert men”.
Ervaringsgericht leren zorgt ervoor de leerlingen de geleerde stof makkelijker
onthouden. Het doel voor dit schooljaar is dat de leerkrachten van de Holm scholingen volgen om de nieuwe
inzichten op het gebied van bewegend leren op te doen en direct toe te passen in de praktijk. 
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AANPASSING SCHOOLGEBOUW
Al enige tijd werken wij als school met heel veel plezier in het nieuwe schoolgebouw. 
Wat zijn wij blij met de ruimte, het licht, de openheid en de mooie inrichting. Na het bouwen van een school
vinden er uiteraard ook evaluaties plaats en hebben wij als team de wens bij ons bestuur neergelegd om het
trapgat bij Unit 1 op een andere manier in te richten. 
Wij zijn ontzettend blij dat Voila dit heeft onderzocht en heeft meegedacht. In de zomervakantie hebben zij
snel kunnen handelen en is er een mooie koof geplaatst. 

Kom in de eerste week na de zomervakantie vooral even binnen om het prachtige resultaat te bewonderen!

\
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INFORMATIEAVOND 
Woensdag 7 september 2022 nodigen wij u graag uit voor een ontmoetmoment op school. 
Tussen 19.30 en 20.15 uur heeft u de gelegenheid om in de klas van uw zoon of dochter een kijkje te nemen,
kennis te maken met de leerkrachten, materialen te bekijken en eventueel vragen te stellen. 

Op vrijdag 2 september versturen de leerkrachten in de weekmail de presentatie met alle informatie 
over het huidige schooljaar. 

In de week van 5 t/m 16 september 2022 staan de A-Hoi gesprekken op de planning. 
De kinderen van Unit 1 voeren het gesprek met de eigen leerkracht onder schooltijd in de klas. 

De kinderen van Unit 2 en Unit 3 vullen thuis het A-Hoi formulier in en hebben samen met hun ouders/verzorgers
een gesprek op school. 

t

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn de fruitdagen bij ons op de Holm.
Wij verzoeken u om die dag een lekker stuk fruit of groente aan uw zoon/dochter mee te geven. 

Denkt u ook aan het meegeven van de dopper aan uw zoon of dochter? Als afvalvrije school willen wij er 
 graag samen met u voor zorgen dat wij het afval in de school minimaliseren. Mocht u nieuw zijn op school, dan
ontvangt uw zoon/ dochter zsm een dopper van school.  

Je verjaardag vieren op school vinden kinderen ontzettend leuk. Één ding meegeven voor ieder kind is meer dan
genoeg. Lolly's delen wij niet op school uit als traktatie ivm veiligheid. Misschien ten overvloede, maar we
vragen u om zoveel mogelijk gezonde traktaties mee te geven! 

. 

\
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A-HOI GESPREKKEN

FRUITDAGEN EN TRAKTATIES



Geplande activiteiten: 
22 augustus 2022
Start nieuw schooljaar

25 augustus 2022
Schoolfotograaf voor alle groepen

7 september 2022
informatieavond alle groepen - 19.30-20.15 uur

13 september 2022
Voila Studiedag - alle kinderen vrij
Berkelwijkavond voor alle ouders - uitnodiging volgt

5 t/m 16 september 2022
Ahoi gesprekken voor ouders en kinderen van Unit 2 en Unit 3

15 september 2022
Scheepsjournaal september

28 t/m 30 september 2022
Schoolkamp groep 8

24-28 oktober 2022
Herfstvakantie

31 oktober 2022
Studiedag - alle kinderen vrij

1 november 2022
Weer naar school

Het volgende scheepsjournaal ontvangt u op 15 september 2022
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