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Laat je raken!

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat was het geweldig fijn om u afgelopen dinsdagavond in de school te kunnen zien. Na 2 jaar geen Kerst op
school gevierd te hebben vanwege corona was het dit jaar nóg leuker dat het wel kon! Ontzettend bedankt voor
al uw gulle giften en betrokkenheid. Met elkaar hebben wij maar liefst 704,27 euro opgehaald, fantastisch!

Wij willen u enorm bedanken voor uw bijdrage aan het tevredenheidsonderzoek van december 2022. 
De resultaten zijn binnen: 

Ouders: 8,1
Leerlingen: 8,4
Medewerkers: 8,1
Management: 8,0

Resultaten om TROTS op te zijn!
Bedankt ook voor alle tips en complimenten. Op donderdag 19 januari hebben wij een stakeholders gesprek met
enkele ouders, teamleden en mensen van Beekveld en Terpstra en zoomen wij verder in op eventuele
verbeterpunten voor de komende periode. 

Namens team de Holm wens ik u allen een hele fijne Kerstvakantie en wensen wij u alle goeds toe voor 2023!

VOORWOORD
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 1

.

Wat een heerlijke tijd is dit met elkaar. We genieten in Unit 1 enorm van deze gezellige tijd. 
Overal in de klas zijn lichtjes te vinden, in de huishoek, voor het raam, zelfs in het stiltehuisje. We beginnen elke
dag met het kaarsenlied, alle kinderen hebben al een keer een kaarsje mogen aansteken. We zingen het lied
soms meerdere keren per dag en kennen het uit ons hoofd. We hebben ook heel veel geknutseld. Een
pindaslinger en een kerststukje om te verkopen. Maar ook een versierd potje om mee naar huis te nemen. De
kinderen van groep 3 hebben een kerstboom gemaakt met een nieuwe techniek; macramé. Dat was best lastig,
maar het is ons allemaal gelukt. De kinderen van groep 1-2 hebben oa. een kerstboom gemaakt van klei. Met
grote kerstballen, hele kleine kerstballen, een slinger en soms zelfs een piek. Nu is het tijd voor vakantie om
lekker uit te rusten, daarna starten we met ons nieuwe thema; de ruimte!
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 2

De raket van Unit II is alweer op de helft van het schooljaar geland (zo voelt dat toch met de Kerst). Het is een
bijzondere periode geweest met een project ¨Dierentuin¨ van juf Laura en creatieve lessen op de
maandagochtend. Natuurlijk gingen de gewone lessen ook door: we zijn lekker op stoom met de tafels: groep 4
voor hun kleine tafeldiploma en groep 5 met het grote. Sommige kinderen zijn zelfs al bezig met de deeltafels!
Na de kerstvakantie krijgen wij een nieuwe leerling in groep 4: Mees. Hij zat tot nu toe in Amersfoort op school.
Hij is al twee dagen wezen wennen. Fijn om hem te leren kennen en er weer een leuke kanjer bij te hebben in
de groep.
Juf Laura gaat na de kerstvakantie op maandag in groep 6/7 aan de gang. Gelukkig blijft ze tot de
voorjaarsvakantie op de dinsdag nog bij ons!
Bij juf Niki hebben de kinderen druk geknutseld voor de kerstmarkt: leuk dat er zoveel ouders waren! We kijken
terug op een hele geslaagde avond.

Als laatste natuurlijk: Mees welkom in de raket van Unit 2 en jij vliegt het schooljaar verder met ons mee!
Verder wensen wij iedereen een fijne kerstvakantie en tot in het nieuwe jaar!

Team Unit 2
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Groep 6-7

Na weken van brainstormen, een verhaallijn bedenken, het verdelen van de rollen, creatief bezig zijn om een
een decor te creëren en uiteraard oefenen, oefenen en nog meer oefenen was het eindelijk zo ver!

De theatervoorstelling van groep 6/7! 

Onder leiding van de beide juffen én Melissa, oud leerling van onze school (zij studeert nu aan de
theateropleiding), hebben de kinderen een super voorstelling neergezet.
Wij zijn enorm trots op ze! Wat een energie, enthousiasme en een talent hebben we gezien en hebben we
enorm van genoten.
Daarnaast zijn we niet alleen trots op de kinderen, maar ook op de sfeer die er vrijdag was. Papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s en hier en daar een broer en/of zus die kwamen kijken, zo fijn om weer met iedereen bij elkaar
te zijn en dit soort dingen weer met elkaar te kunnen ervaren! 
Met dit gevoel gaan wij een heerlijke kerstvakantie tegemoet!
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VOORSTELLING GROEP 6-7

.
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VOORSTELLING GROEP 6-7

.
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NIEUWS UIT DE UNITS

Unit 3

 Groep 8

Gezelligheid kent geen tijd!
Wat is de decembermaand toch een gezellig maand.
Sint en Kerst in het bijzonder.
Lichtjes door de hele school, kerstbomen, ‘s ochtends klinkt er gezellige kerstmuziek door de school. 
Echt een gezellig samenzijn.
Wij hebben de Kerstviering net achter de rug. 
Wat zag iedereen er mooi uit. De klas was mooi versierd en iedereen heeft zijn best gedaan op de verschillende
hapjes. We hebben echt genoten!
Nu de laatste loodjes voordat we mogen genieten van een welverdiende vakantie.
Alvast fijne feestdagen namens iedereen van groep 8
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VANUIT DE LEERLINGENRAAD 2022-2023

.
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Hallo, wij zijn de leerlingenraad van de Holm!
We helpen met het bedenken van ideeën om de school nog beter te maken.

Dit jaar zitten er in de leerlingenraad: Sem (groep 8) Sarah (groep 8) Tygo (groep 7) Kathelijne (groep 7) Stijn
(groep 7) Maartje (groep 6). Alle kinderen zijn gemengd uit unit 3 

( groep 6,7,8 ).
We zorgen bijvoorbeeld voor nieuwe ballen als die lek zijn of bezems en dat soort dingen. 

En we helpen ook met de feesten bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en het paasfeest. 
Dankjewel voor het lezen! 

 

Vanuit de Sportcommissie

Joepie, wij doen dit jaar als school weer mee met de Avondvierdaagse in Leusden!
 Het is dit jaar van dinsdag 23 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 (week 21)

 
Om er met elkaar voor te zorgen dat alles goed en fijn geregeld is voor onze kinderen zijn wij op zoek naar

vrijwilligers!
Neem snel contact op met Marleen Luijer of Tomas van den Broeck voor meer informatie!
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VANUIT DE OUDERRAAD

Terugblik Sinterklaas
We kijken terug op een gezellig Sinterklaasfeest. Delen van het feest, zoals het versieren en de aankomst van
de Sint gezamenlijk georganiseerd met de Holm, de Heerd, Humankind en de Taalschool. De Sintcommissie van
De Holm bestond uit ouders Shanna en Jantiene en uit het team juf Ilona en meester Wouter.

De aankomst van de Sint was heel spannend want Sinterklaas kwam met loeiende sirenes en zwaailichten aan
bij De Holm. Daar stonden alle kinderen van het gebouw hem op te wachten. Het was gelukkig goed weer. Sint
zwaaide en gaf handen, de 3 Pieten gaven boksjes aan de kinderen. Er werd niet gestrooid, maar de
pepernoten werden pas binnen uitgedeeld. Zo hoefden de kinderen geen zand tussen de tanden te knarsen. De
Sint is na de aankomst op zijn mooie stoel gaan zitten in het speellokaal en heeft daar alle kinderen van de
scholen ontvangen. Bij de kleintjes van Humankind is Sint met zijn Pieten langs de groepen geweest. Alle units
hadden iets voorbereid om aan de Sint en Pieten te laten zien of vertellen.
 
Voor Unit 1 en en groep 4 was er een schatkamer ingericht. Hieruit mochten de kinderen, onder begeleiding 
van Sint en een Piet zelf iets uitzoeken/kiezen.
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VANUIT DE OUDERRAAD

Terugblik Kerst
De kerstcommissie is ook druk geweest in december. Deze bestond uit ouders Laura en Frank en uit het team
juffen Judith en Laura. Zij zorgden samen met een aantal ouders voor het neerzetten van kerstbomen en het
versieren van de school. Dit jaar werd weer eens een kerstmarkt georganiseerd, binnen in school vanwege de
regen. De opbrengst gaat naar het goede doel, door de leerlingen gekozen. Met het opgehaalde bedrag van
maar liefst 704,27 euro worden 41 gezinnen in Leusden gesteund in deze dure maand. Zij krijgen een
cadeaubon voor speelgoed. Hartelijk bedankt dat jullie zo vrijgevig waren! De markt was een succes en heel
gezellig. School had gezorgd voor de kraampjes en de erwtensoepauto. Het budget van de Ouderraad is
gebruikt voor wat nieuwe kerstversiering, de drankjes en het kerstlekkers voor de kinderen in de ochtend. In de
groepen is natuurlijk aandacht gegeven aan advent en het kerstverhaal uit de bijbel.

De ouderraad wenst iedereen een fijn kerstfeest 
en een gelukkig nieuwjaar! 
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FIJNE DAGEN EN  EEN GEZOND EN GELUKKIG 2023 GEWENST!
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Geplande activiteiten: 
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 voor alle ouders mbt Toekomst Berkelwijk  (live) 20.00 uur

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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