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Gelukkig nieuwjaar en een gezond en leerzaam 2019
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Wij wensen jullie allemaal het allerbeste beste voor het jaar 2019. Een jaar waarin wij weer veel
nieuwe momenten samen zullen gaan creëren. Mooie en vooral leerzame momenten. Laten we
er samen voor zorgen dat we samen optrekken en er samen voor zorgen dat uw kind(eren) en
onze leerlingen optimaal worden voorbereid op een prachtige toekomst. Vandaag zijn ze
allemaal de school binnengesprongen m.b.v. de trampoline en de dikke mat. De OR stond klaar
met een kop koffie en thee, voor de ouders en verzorgers die even een momentje wilden
pakken om bij te kletsen.

Studiedag vrijdag 21 december
Na een heerlijk Kerstdiner en veel gezelligheid op donderdag 20 december stond het team van de Holterenk op
vrijdagochtend weer paraat voor een intensieve studiedag. In de ochtend hebben de leerkrachten in de
onderbouw zich verdiept in de theorie over ‘kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’. Mooie (nieuwe)
inzichten en de nodige nieuwe ideeën zijn opgedaan om hier concreet mee aan de slag te gaan. In de loop van
dit schooljaar zullen zij zich hier verder in gaan verdiepen en ook u als ouder(s)/verzorger(s) zal dit schooljaar
worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben zich verdiept in ons huidige rekenonderwijs. We hebben de
manier van lesgeven en de didactiek uitvoerig met elkaar besproken en zullen hier op 20 januari een vervolg
aan geven, zodat we alles goed doordacht en uitgewerkt hebben. Hierdoor zullen wij meer de methode van
rekenen los gaan laten en meer vanuit leerlijnen/leerdoelen gaan lesgeven. Hierdoor kunnen we nog beter
aansluiten bij het niveau van onze leerlingen en zullen zij ook meer eigenaar gaan worden van hun eigen
leerproces binnen rekenen.
In de middag hebben wij het huidige gedragsprotocol onder de loep genomen en gediscussieerd of dit huidige
protocol functioneert en goed toe te passen is in de praktijk. We zijn tot de conclusie gekomen dat het
gedragsprotocol ons als team de nodige handvatten geeft in een juiste en eenduidige manier van handelen
wanneer het bij een leerling even niet helemaal lukt. Ook zijn wij ervan overtuigd dat ons handelen de
desbetreffende leerlingen ondersteunt waarbij het op dat moment even niet lukt. Wel hebben wij het
gedragsprotocol inhoudelijk iets aangepast, zodat het beter aansluit bij onze school en onze leerlingen. Ook zal
er een extra bijlage bij zitten die laat zien hoe wij als leerkrachten handelen op de momenten dat een leerling
een regel van school overtreedt.

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 5 en 6: dinsdag 29 januari
Groepen 7 en 8: dinsdag 2 april

Dorcas voedselactie
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Heel hartelijk bedankt voor uw medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Mede dankzij uw inzet kunnen wij dit
jaar opnieuw duizenden mensen in Oost-Europa blij maken met een voedselpakket uit Nederland. Wij zijn
dankbaar voor de grote inzet van vele vrijwilligers en de bijdrage van vele klanten. De eerste 20.000 pakketten
zijn nog voor de kerst op de plaats van bestemming aangekomen. Het geld dat de voedselactie heeft opgebracht
gebruiken we om de pakketten zo snel mogelijk op plaats van bestemming te brengen.
Met de Dorcas Voedselactie worden mensen zoals de 57-jarige Adrian uit Oekraïne geholpen. Voor hem is een
voedselpakket een belangrijke aanvulling in de koude wintermaanden. Dan komt hij de deur niet uit. Zijn vrouw
is ziek en eigen inkomsten heeft hij niet. Het voedselpakket is belangrijk maar de persoonlijke aandacht die er is
van de vrijwilliger is misschien nog wel belangrijker. We helpen Adrian verder door mensen in zijn omgeving te
mobiliseren om eens bij hem langs te gaan of hem te helpen als hij medicijnen voor zijn vrouw moet halen.
Hierdoor wordt onze ondersteuning op den duur niet meer nodig. Het voedselpakket is hierin een belangrijk
startpunt. Kijkt u ook eens op onze website www.dorcasvoedselactie.nl. Hier wordt een duidelijk beeld gegeven
over het verloop van de Dorcas Voedselactie.
Nogmaals bedankt voor uw steun. Wij hopen dat we een volgende keer weer op uw medewerking mogen
rekenen.
Met vriendelijke groet,
Vrijwilligers en medewerkers Dorcas Voedselactie

Ouderraad
Nieuwe jaar!!!
Vanuit de OR wensen wij u allen een gezond en gelukkig 2019 toe. Wij hebben weer zin om ook dit jaar leuke
activiteiten voor u en uw kind te organiseren. Lijkt het u leuk dit ook te doen? Neem dan gerust contact met
ons op of kom een keer meekijken bij een vergadering. or@holterenk.nl
Kerst:
Op 20 december was het weer zo ver: de jaarlijkse kerstviering op de Holterenk. Na een goede voorbereiding
konden we de avond heerlijk genieten van een hapje en drankje, mede mogelijk gemaakt door: Bosleven, het
Rad van Avontuur, de verloting en ovenheerlijke appelflappen (gebakken door de kinderen zelf). Wij vonden
het een geslaagde avond. We hopen dat u en uw kinderen hetzelfde hebben ervaren. De opbrengst van de
avond zal ten goede komen aan het nieuwe schoolplein. Zodra het bedrag bekend is, zal dit met u gedeeld
worden.

Nieuwe bekers:
Tijdens het organiseren van activiteiten werden we als OR bewust van het feit hoeveel plastic bekers er
eigenlijk gebruikt en weggegooid werden. Dit is zonde van het geld en totaal niet milieu bewust. Daarom zijn
wij verheugd u te vertellen dat wij als OR het initiatief genomen om voor de school nieuwe bekers en
schenkkannen te kopen en deze inmiddels zijn aangeschaft.
Kleding inzameling:
Binnenkort starten we met een nieuwe actie. We zijn allen bekend met het inzamelen van het oud papier, dat
dit geld opbrengt voor de school en dat hiervoor weer leermaterialen gekocht kunnen worden. Om de
inkomsten wat uit te breidden, hebben wij ons verdiept in allerlei andere vormen van inzameling. Hierbij is het
inzamelen van kleding/ textiel, het voordeligste uit de bus gekomen. Dit levert ons als school 0,15 per kg op.
Normaal gesproken is de inzameling 2x per jaar. Een voor-/en najaar inzameling. I.v.m aanmelding is de eerste
inzamel datum vastgesteld op 6 JUNI 2019!!! Tegen die tijd zullen wij u nogmaals informeren. Maar gooit u uw
kleding dus niet weg en denk aan ons inzamel moment.
Knuffels voor DZ:
Eerder berichtten wij al over de knuffelinzamelactie voor het Deventer Ziekenhuis. De eerste lading knuffels is
al heel hartelijk ontvangen. Er zijn veel kindjes blij gemaakt met een troostknuffel en er is aangegeven dat er al
weer behoefte is aan meer knuffels. Daarom nog even op een rijtje wanneer er per groep knuffels, heel en
schoon, ingeleverd kunnen worden.
Januari: groep 4 en 5
Februari: groep 6
Maart: groep 7
April: groep 8

Carnaval 2019
Ook dit jaar zullen we als school meedoen in de carnavalsoptocht. De voorbereidingen zijn in gang gezet,
binnenkort meer informatie.
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