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Laat je raken!

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat was het het een mooi gezicht vorige week; alle Holmers op de tribune in de grote hal  samen ademloos te
luitsteren naar de voorleeswedstrijd. Natuurlijk zijn wij trots op álle kinderen die met zoveel enthousiasme en
plezier dagelijks lezen. Liene uit groep 4 feliciteren wij als 'Voorleeskampioen' van de Holm!

In de jaarplanning staat er op 8 november een Holmcafé op de planning. Na de herfstvakantie komt er echter een
terugkoppeling van de ouderavonden mbt de toekomst van KC Berkelwijk, waardoor wij deze avond laten
vervallen. De uitnodiging voor de terugkoppeling ontvangt u spoedig na de herfstvakantie. 

Vandaag heeft de leerlingenraad haar eerste bijeenkomst gehad. 
Sarah Zomer, Tygo, Kathelijne, Maartje, Stijn en Sem Verhoeven gaan de Holm dit jaar namens alle leerlingen
vertegenwoordigen samen met Yolenthe en Lori.  De leerlingenraad heeft mooie ideeën bedacht die zij ook weer
in de klas gaan bespreken. 

Wij wensen u mooie weken toe!

Met vriendelijke groet, 
Team de Holm

VOORWOORD
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VOORLEESKAMPIOEN LIENE EN LEERLINGENRAAD 2022-2023

.
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 1

.

Deze week ronden we in unit 1 het thema van de kinderboekenweek af. Elke dag komen er ouders of opa’s en
oma’s voorlezen. Wat een heerlijke start van de dag. Dinsdag hadden we een gi-ga-groene dag. De juffen en
kinderen hadden groene kleren aan, of kregen een groene strik van de juf. We hebben met elkaar een groene
bingo gedaan, gewerkt met groen potlood ipv grijs, getekend met allerlei groene stiften, potloden en kleurtjes.
We hebben groene woorden opgeschreven en in een spinnenweb geplakt, geverfd met groene verf die we zelf
gemengd hebben. Wat zijn er veel verschillende kleuren groen! Natuurlijk hebben we ook iets groens gegeten
en gedronken. Het was een geslaagde gi-ga-groene dag.
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 2

De raket van groep ⅘ is goed op weg om er een leerzaam maar zeker ook gezellig schooljaar van te maken.
 En nu alweer herfstvakantie1

We hebben net een giga groene Kinderboekenweek achter de rug met giga groen knutselen/begrijpend lezen
maar ook verkennen wat er voor groens op ons schoolplein te beleven is. En dat is heel wat! 
Ook de kinderen van groep 4 zijn er nu aan gewend in een klas te zitten met groep 5. Soms begin je met
zelfstandig werk en krijg je daarna instructie over iets nieuws en de andere keer ben je als eerste aan de beurt
voor instructie en ga je daarna zelfstandig aan de gang. Tevens zijn we bezig met lessen van de Vreedzame
school: hoe willen we het hebben in onze klas en hoe lossen we dingen op ? We leren complimenten geven aan
onze klasgenoten: elke week hebben we een nieuwe kanjer die de complimenten op vrijdag mee naar huis krijgt
Onze sterren hebben een welverdiende week vrij. Veel plezier: of je nu thuis blijft of weg gaat maar in ieder
geval: op dinsdag 1 november weer veilig landen in de klas!  

juf Niki, juf Judith en juf Laura
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Groep 6-7

Wat is de Kinderboekenweek toch leuk! 
Ze zijn erg druk met het thema GI GA GROEN! 
Zo hebben we voorgelezen aan groep 1,2 en 3. Een groot succes. Alle kinderen van groep 6/7 kozen een leuk
prentenboek en kozen samen met hun maatje uit groep 1/2/3 een leuke plek op het plein. 
In de klas hebben we geknutseld aan een zelf ontworpen boomhut en zijn we bezig geweest met het maken
van beestjes uit de natuur van klei. De kinderen hebben zich zo van hun creatieve kant laten zien.
En dan hebben we nog de voorleeswedstrijd. Namens onze groep mochten Isabella en Benthe deelnemen. 
Wij zijn erg trots op ze!
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Groep 8

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt, maar het hoogtepunt was toch echt wel KAMP. De kinderen
keken al weken uit naar dit moment. Het was enorm leuk en gezellig in Otterlo.
Grootse plannen om tot diep in de nacht op te blijven, pranks uit te halen met de juffen en een knallende bonte
avond waar ook de andere leerkrachten van de Holm bij aanwezig waren. 
Een fantastisch kamp waar wij allemaal enorm hebben genoten!
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VANUIT DE OUDERRAAD

De bijdrage van ouders aan het plezier op school is van grote waarde. Iedere ouder kan meehelpen. Veel
ouders bieden een helpende hand door een activiteit te ondersteunen, zoals meefietsen naar een sportveld of
versieren van de school bij feesten. We vragen u om mee te helpen door een vrijwillige ouderbijdrage te
betalen, zodat er voldoende budget is voor de activiteiten. Hiervoor is een verzoek gestuurd via de app-
groepen. 

Een aantal enthousiaste ouders is lid van de Ouderraad van De Holm. U ziet een groot deel van ons op de foto.
Elke groep/unit wordt vertegenwoordigd door ouders van kinderen uit die groepen. De ouderraad beheert het
geld van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld besteden we aan verschillende activiteiten, zoals binnenkort
Sinterklaas. Leden van de ouderraad en een leerkracht regelen dat samen.
De sportcommissie is een speciaal onderdeel van de ouderraad. Marleen en Tomas stelden zich al aan u voor in
het vorige Scheepsjournaal.

Dit schooljaar bestaat het bestuur uit: voorzitter Ellen Zomer, penningmeester Elmira van de Schee en
secretaris Maryse Niekerk. U kunt ons bereiken via e-mailadres OR@deholm.nl.
Het jaarverslag van het afgelopen jaar wordt op de website geplaatst https://deholm.nl/ouder-en-kind/or/.
Als u het graag per e-mail wilt ontvangen, stuur ons dan een mailtje.
Helpt u ook mee aan de activiteiten? 

Meld u aan bij de groepsouder van de groep van uw kind, als er hulp gevraagd wordt.
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Geplande activiteiten: 
31 oktober 2022
Studiedag - alle kinderen vrij

1 november 2022
Weer naar school

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

22 december 2022
Scheepsjournaal

23 december 2022
Alle kinderen 12.00 uur uit

9 januari 2023
Alle kinderen weer naar school

16, 23 en 30 januari 2023
Citoweken

17 januari 2023
Holmcafé 
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Geplande activiteiten: 
27 januari 2023
Vrije dag Unit 1

31 januari 2023
Adviesgesprekken groep 8

2 februari 2023
Scheepsjournaal

10 februari 2023
Studiedag - alle kinderen vrij

13 februari 2023
Rapport 1 mee

14 februari 2023
Rapportgesprekken

27 februari tot 3 maart 2023
Voorjaarsvakantie

 6 maart 2023
Weer naar school
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