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Laat je raken!

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Met elkaar zijn wij alweer bijna 4 weken onderweg, wij hebben met elkaar een fijne start gehad!
Het is heerlijk om alle kinderen weer in de school te hebben en dagelijks te kunnen genieten. 

Afgelopen dinsdag hebben wij als team samen met ouders van de Heerd en ouders van de Holm een ouderavond
avond gehad op school over de toekomst van KC Berkelwijk. Het was fijn dat u aanwezig was om uw mening en
vragen met ons te delen. Voor een mogelijk volgende keer nodig ik heel graag zoveel mogelijk ouders uit, het is
belangrijk dat uw stem klinkt als wij het hebben over de toekomst van onze school. 

Heel fijn dat wij een nieuw lid hebben voor onze MR, welkom Theun!
Ook namens deze weg willen wij Ilona de Bil ontzettend bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze MR, dat
hebben wij enorm gewaardeerd!!

Juf Yolenthe is in verwachting van haar eerste kindje en heeft de gender reveal met haar eigen klas gedaan. 
Bovenstaande foto raakt mij op veel fronten; een dolgelukkige juf en zeer betrokken leerlingen die stralen van
geluk. Heerlijk om te zien, dat is wat ons vak zó ontzettend mooi maakt!

Met vriendelijke groet, 
Team de Holm

VOORWOORD
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 1

De Cheftaken

Om elkaar goed te leren kennen en om het fijn te hebben en houden met elkaar in de groep, zijn we gestart
met de gouden weken. In deze weken besteden we extra aandacht aan groepsvormende activiteiten. 

Daarnaast hebben we allemaal ons eigen taakje in de klas. Zo zijn we allemaal ergens verantwoordelijk voor en
helpen we elkaar wanneer iets niet lukt. Zo hebben we een 'chef prullenbak´ die de prullenbakken ophaalt en
wegbrengt met het eten/drinken. Of een 'chef bekers' waarnaar je toe kan als je je beker niet open kan krijgen.
Een 'chef troosten' die je kan troosten wanneer je bijvoorbeeld gevallen bent en het troostkoffertje erbij kan
pakken. In dit koffertje zit spulletjes als een troostknuffel, pleisters en een boekje. Ook is er een 'chef
boekenkast' die de boekjesbakken weer netjes maakt en een 'chef opruimen' die controleert of alles in de klas
wel netjes is opgeruimd. Een 'chef luizenzakken' die kijkt of alle luizenzakken netjes zijn opgehangen, een chef
stilte die op de gang mag staan en ervoor zorgt dat de kinderen stil naar buiten gaan. Een 'chef tablets' komt
aan het einde van de dag in actie en doet de oplaadsnoeren in alle tablets en de 'chef ritsen' zal het de
komende periode weer wat drukker krijgen wanneer iemand zijn/haar rits of zijn/haar jas niet dicht krijgt.
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 2

Na een knallende start zijn we met onze raket mooi geland in unit 2. De eerste weken staan in het teken van de
groepsvorming, het leren kennen van de klas, de verschillende vakken en natuurlijk elkaar. We hebben al
genoten van onze eerste les aardrijkskunde en natuur. Ook zijn we op creatief gebied lekker aan de slag
gegaan. De mooiste planeten kan je bij ons komen bewonderen! 
We vonden het fijn om tijdens de Ahoi-gesprekken alle kinderen te spreken. Ondanks dat we elkaar soms al best
goed kennen, is het altijd fijn even echt samen te kunnen kletsen.
De kinderen van groep 4 zijn echte, dappere sterren bij ons in de klas. Er was veel nieuw voor hen de eerste
dagen in unit 2. Wat boffen zij met de toppers van groep 5 die altijd voor ze klaarstaan om te helpen en
wegwijs te maken in hun nieuwe klas. Een dikke pluim voor jullie allemaal!
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Groep 6-7

Het wordt een…..

Wat is het toch bijzonder om als juf zwanger te zijn! 
Want, wellicht hebben jullie het al wel gehoord, ik, juf Yolenthe, ben zwanger! 
En de kinderen van de groep leven enorm mee! Zo enthousiast dat ze zijn. Afgelopen week ging ik met de
groep delen of het een jongetje of een meisje wordt, een spannend momentje voor de kinderen. Ze hadden zelf
allemaal leuke ideeën bedacht hoe ik het kon vertellen dus kon ik niet zomaar aankomen met wat eenvoudigs!
Gauw even langs de feestwinkel gegaan en we waren er klaar voor!
Nadat we besproken hadden met elkaar dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt wat het wordt en het allebei
bijzonder is, waren we er klaar voor. 
Aftellen maar, 3,2,1….. het wordt een… jongetje!  
Juichen, springen, felicitaties! Een mooi moment om samen te delen. 

Naast deze leuke momenten met elkaar, hebben we een fijne start gemaakt in de groep! We leren elkaar steeds
beter kennen en de regels en routines worden zo langzamerhand goed duidelijk, dat is fijn en zorgt voor steeds
meer rust in de groep! 
Net als bij groep 4/5, is het ook bij ons fijn dat de kinderen van groep 7(die al goed weten hoe het werkt), de
kinderen van groep 6 kunnen helpen!

En wij zijn heel blij met onze nieuwe klasgenootjes Carolina en Isabella. Carolina komt van de Taalschool en
Isabella komt vanuit Amersfoort hier naar toe i.v.m. een verhuizing! Welkom meiden! Het is fijn met jullie!
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Groep 8

Wat een bijzondere start toch altijd in groep 8. Opeens ben je dan in je laatste jaar van de basisschool en daar
zijn we ons met zijn allen heel bewust van. We hebben een fijne start gehad, waarin we met elkaar hebben
nagedacht welke afspraken we willen maken om het fijn te hebben in de klas. 
Daarnaast kunnen we bijna niet wachten tot we op kamp gaan, dus tellen we met elkaar af naar dat moment.
Over twee weken is het zover. 
We kijken uit naar dit bijzondere jaar met elkaar! 
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PRAKTISCHE ZAKEN
Bereikbaarheid school
Wij zijn (telefonisch) en via Parro bereikbaar tussen 8.00- 16.30 uur.
Mocht u geen contact krijgen dan kunt u het altijd nog een keer proberen of een Parro sturen naar de
betreffende leerkracht. 
 
 Bereikbaarheid Leerkracht
U kunt er vanuit gaan dat als er bijzonderheden zijn of als er dingen spelen dat de leerkracht zelf contact met u
opneemt om dit te bespreken. Mocht u iets willen bespreken omtrent uw zoon of dochter naast de reguliere
gesprekkencyclus (o.a Ahoi gesprek, rapportgesprekken) dan kunt u na schooltijd een afspraak maken
(telefonisch of per mail) in principe tussen 14.15 en 16.00 uur. 
 
Nog net even voor of na schooltijd een praktische opmerking doorgeven aan de leerkracht kan uiteraard altijd.
Helaas is het niet mogelijk om in de klas of op het schoolplein (waar vaak andere ouders/verzorgers en kinderen
bij staan) inhoudelijk in te gaan op bijvoorbeeld de vorderingen van uw zoon of dochter of een vraag die u
heeft. Het is verstandig om hiervoor een afspraak te maken met de betreffende leerkracht, zodat er in alle rust
gesproken kan worden.
 
De leerkracht is op zijn of haar werkdagen via Parro bereikbaar tijdens werkuren (8.00- 16.30 uur), realiseert u
dat een reactie even kan duren.
 
Wellicht ten overvloede geef ik nog even aan dat de leerkrachten niet elke middag na schooltijd in de
gelegenheid zijn om direct met u in gesprek te gaan. Als ambitieus team hebben wij ook dit jaar veel mooie
scholingsmomenten en vergaderingen na schooltijd gepland waardoor wij regelmatig direct na schooltijd
alweer aan de slag gaan. Dit is soms op school, maar vaak ook op andere locaties.
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SPORTCOMMISSIE DE HOLM

Joepie, Marleen Luijer en Tomas van den Broeck vormen samen sinds dit schooljaar de sportcommissie van de
Holm. 
Heel fijn dat wij zulke enthousiaste ouders in de school hebben die onze leerlingen gaan motiveren om zo veel
mogelijk te bewegen en mee te doen aan sportactiviteiten!

Veel plezier en succes gewenst!
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MR DE HOLM STELT ZICH VOOR

Als lid van de MR vertegenwoordig je de ouders van de school en daarom is het belangrijk om te weten wie de
leden zijn. Daarom leek het ons een goed idee dat in ieder scheepsjournaal een lid zichzelf even kort voorstelt.  

Mijn naam is Theun Hommes en vanaf dit schooljaar (2022-2023) zit ik in de medezeggenschapsraad. Samen
met mijn vrouw Elizabeth heb ik twee kinderen. Onze oudste dochter Hannah zit in groep 3 en mijn jongste
dochter Inge gaat naar het kinderdagverblijf van Humankind in K.C. Berkelwijk. Ik werk voor een software-
dienstverlener en ben daar zowel trainer als product-owner van de Business Intelligence oplossingen. Buiten het
werk om ben ik het liefst buiten op de fiets of wandelend in de natuur. Daarnaast lees ik graag of luister naar
muziek.  
Voor mij is de belangrijkste motivatie om deel te nemen aan de MR dat ik als ouder mee kan denken over de
keuzes die de school nu en in de toekomst moet maken. Deze keuzes bepalen mede hoe de kinderen hun
schooltijd op De Holm zullen ervaren. Dankzij de MR krijgen de belangen van ouders en kinderen een plek in de
besluitvorming. Ik zet mij daar graag voor in!  
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Geplande activiteiten: 

28 t/m 30 september 2022
Schoolkamp groep 8

20 oktober 2022
Scheepsjournaal

24-28 oktober 2022
Herfstvakantie

31 oktober 2022
Studiedag - alle kinderen vrij

1 november 2022
Weer naar school

8 november 2022
Digitaal Holmcafé

24 november 2022
Scheepsjournaal

30 november 2022
Surprise mee naar school groep 5 t/m 8

5 december 2022
Sint 12.00 uur uit

6 december 2022
Unit 1 hele dag vrij

23 december 2022
Alle kinderen 12.00 uur uit
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