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Nieuwsbrief

School
Schoolfruit
Goed nieuws! Onze school is wederom één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar mag
meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op
drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens
het 10-uurtje om in de klas op te eten (welke dagen dit zullen zijn, krijgt u binnenkort te horen).
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! In week 46 (12 t/m 16 nov.) starten we met het groente- en
fruitprogramma. Dit programma loopt t/m week 16 (15 t/m 19 april).
Op naar een lekker en gezond schooljaar!
Even voorstellen
Rudi Jansen leerkracht groep 8
Laat ik mij langs deze weg even netjes introduceren.
Mijn naam is Rudi Jansen, 35 jaar en woonachtig te Markelo. Ik woon daar samen
met mijn vrouw Kim en onze zoon Kalle (2 jaar) en dochter Pip (9 maanden).
Sinds begin dit schooljaar mag ik mij leerkracht van groep 8 op de Holterenk
noemen. Ik werk inmiddels 12 jaar voor Stichting Roos, waarvan 9 jaar op De Peppel
in Nijverdal en 3 jaar op de Widerode in Wierden. In al die jaren heb ik altijd
bovenbouwklassen gehad, variërend van groep 5 tot en met groep 8. De laatste 3
jaar was ik verantwoordelijk voor groep 7.
In mijn vrije tijd houd ik me vooral bezig met sporten en daarbij triathlon als
specifieke bezigheid. Ik ben zelf actief in de Eredivisie Triatlon voor de vereniging waarvan ik tevens
voorzitter ben; TTvW Hof van Twente. Daarnaast doe ik uiteraard graag leuke dingen met onze
kinderen, vooral veel ravotten en het bos in.

Margriet Luttikhuis leerkracht groep 1/2b Ik ben Margriet Luttikhuis en ik kom uit Hengelo.
Ik ben getrouwd en heb twee dochters. In mijn vrije tijd tennis en golf ik graag en loop ik
hard. Ik sta nu zo'n 25 jaar met veel plezier voor de klas.
De afgelopen jaren heb ik vooral lesgegeven op scholen in Hengelo en sinds vorig jaar ben
ik werkzaam bij Stichting ROOS. Toen juf Betsie met pensioen ging, mocht ik het van haar
overnemen hier op de Holterenk. Vorig jaar een jaartje gewerkt op de Widerode in
Wierden en nu ben ik erg blij dat ik weer terug ben op de Holterenk. Ik heb erg veel zin om
er weer een leuk jaar van te maken in mijn gezellige groep 1-2 B!
Schoolmaatschappelijk werker
Wie ben ik? Ik ben Güllü Baki-Çinar, 34 jaar.
Ik ben werkzaam als schoolmaatschappelijk werker op de Holterenk en maatschappelijk werker in
Holten.
Wat doe ik? Ik kom op school om gesprekken te voeren met kinderen die een
vaardigheid willen leren en/of willen ontwikkelen. Daarnaast sluit ik standaard
aan bij het School Ondersteunings Team (SOT).
Hoe werkt het? De leerling wordt, na overleg met leerkracht en ouders,
aangemeld door de intern begeleider. In overleg met de ouders, intern
begeleider en leerkracht bespreken we de aanleiding van de aanmelding.
Daarna formuleren we samen met het kind een vaardigheid waar hij of zij aan
wil werken. De individuele gesprekken met het kind vinden plaats op school. De methode die ik vaak
inzet heet “Kids ‘Skills”. Het kan ook zo zijn dat we er samen voor kiezen om een andere methode in
te zetten.
Wat is “Kids ’Skills? Ieder kind komt op een gegeven moment voor bepaalde opgaven te staan bij het
volwassen worden. Bij sommigen leidt dat tot het ontstaan van problemen als angst, driftbuien of
leermoeilijkheden. Meestal verdwijnen die problemen weer vanzelf, maar soms lijken ze een vast
patroon aan te nemen en dan gaan de volwassenen die voor het kind zorgen op zoek naar een
oplossing. Dat is het moment waarop zij behoefte hebben aan ideeën. Kids’ Skills is zo een idee. Het
is een methode waarmee kinderen op een positieve, constructieve manier problemen overwinnen
door nieuwe vaardigheden te leren.
Koffieochtend
Net zoals afgelopen schooljaar worden er ook dit schooljaar koffieochtenden georganiseerd met de
directeur. Deze koffieochtend is bedoeld om als ouder(s) met elkaar en de directie vrijblijvend in
gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen. Het achterliggende doel is om als school op de
hoogte te blijven wat er speelt en leeft onder de ouders, zodat de lijntjes kort blijven en ingespeeld
kan worden op eventuele wensen en behoeftes van ouders en school.

Planning koffieochtenden
Groepen 1 en 2: maandag 15 oktober
Groepen 3 en 4: dinsdag 27 november
Groepen 5 en 6: dinsdag 29 januari
Groepen 7 en 8: dinsdag 2 april

Sinterklaas
Het duurt nog even, maar voordat we het weten zijn we op school alweer druk met de
voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. Aangezien het grote kinderfeest valt op woensdag 5
december, willen wij tijdig communiceren dat voor de groepen 1 en 2 deze feestelijke dag eindigt om
11 uur en dat zij dan worden opgehaald van school.
Voor de groepen 3 t/m 8 zal deze dag om 12 uur eindigen. Alle leerlingen zijn die dag eerder vrij.
Nieuws van de OR
De eerste OR vergadering is geweest waarbij Deborah (moeder Katie & Fabian) als nieuw lid is
aangeschoven. Decors, welkom!
Er kwamen tijdens de vergadering mooie, nieuwe ideeën naar voren waarover we u later zullen
informeren.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de herfstdag in volle gang. Heeft u tijd om
vrijdagochtend 19 oktober te rijden en/of een groepje te begeleiden dan kunt u zich aanmelden via
Parro.
Carnaval: Volgende maand zullen we weten wie de nieuwe prins en adjudant zijn. Ook dit schooljaar
kunnen ouders helpen met de voorbereidingen en kunnen de kinderen via school deelnemen aan de
optocht!
Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.
Troost knuffels
Vanuit het Deventer ziekenhuis blijkt een enorme vraag naar “troost” knuffels te zijn. Nu is onze
school benaderd door een van de gastvrouwen vanuit het Deventer ziekenhuis benaderd of wij
zouden willen. Nu lijkt het ons leuk dit vanuit de OR op te pakken en schoolbreed knuffels te gaan
inzamelen. Knuffels die patiëntjes van het Deventer ziekenhuis dan als troost, na bv. een beenbreuk
of bloedprikken, mogen uitkiezen.
Om niet overspoelt te worden met knuffels, gaan we dit indelen en verdelen over een deel van het
schooljaar. We beginnen met de groepen 1 en 2, vervolgens komt er elke maand een groep aan bod.
Alle knuffels die jullie kunnen en willen missen, gaan we inzamelen om andere kinderen weer een
beetje blij te maken. En we proberen met een foto in de volgende nieuwsbrief te laten zien waar ze
zijn terecht gekomen.

In oktober, groep 1 en 2
In november, groep 3
In januari, groep 4 en 5
In februari, groep 6
In maart, groep 7
In april, groep 8

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 oktober 2018

