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School
Schoolvakanties
De definitieve schoolvakanties zijn sinds kort definitief gemaakt in overleg met alle
basisscholen en voortgezet onderwijs scholen in Rijssen-Holten. Hieronder staat het
overzicht.
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Data
za 19-10- 2019 tot en met zo 27-10-2019
za 21-12-2019 tot en met zo 05-01-2020
za 15-02-2020 tot en met zo 23-02-2020
Za 11-04-2020 tot en met ma 13-04-2020
za 25-04-2020 tot en met zo 10-05-2020
do 21-05-2020 tot en met zo 24-05-2020
Za 30-05-2020 tot en met ma 01-06-2020
za 04-07-2020 tot en met zo 16-08-2020

Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april vinden de Koningsspelen van de Holtense basisscholen plaats. Groep 1
t/m 4 blijft op school. Zij worden om 8.30 uur op school verwacht. Tijdens deze ochtend
spelen de kinderen in groepjes het waslijn spel. Ze kiezen dan uit allerlei verschillende
spellen die verdeeld zijn om de school. Afhankelijk van het aantal hulpouders kunnen we
groepjes maken. We zijn daarom op zoek naar hulpouders. Lijkt het u leuk om een groepje te
begeleiden?
Schrijf dan je naam op het formulier op de tafel, bij binnenkomst door de hoofdingang aan
de rechterkant.
Groep 5 t/m 8 wordt om 8.30 uur verwacht bij Sportpark Meermanskamp. De leerlingen
kunnen de fietsen in de fietsenstalling plaatsen. Alle leerlingen worden in groepjes verdeeld.
Iedere groep heeft een eigen begeleider (juf/meester/stagiaire). Ze zoeken bij aankomst
eerst hun eigen begeleider op, zodat de groepjes z.s.m. compleet gemaakt worden.
Om 8.40 uur begint het programma.

De groepen werken de activiteiten af in 3 poules, verdeeld over 4 velden. De begeleiding
heeft een programmaboek, dus het zal zich vanzelf wijzen die ochtend.
Voor veld 4 zijn wij op zoek naar een aantal (sportieve) ouders die een spel willen
begeleiden, vooral als scheidsrechter. Ook zijn we nog op zoek naar tapijttegels. We hebben
er zo’n 25 nodig. Heeft u deze toevallig nog op zolder en kunt u ze missen? Wilt u dat dan
melden en op school brengen?
Bij voorbaat dank!
Voor alle groepen geldt: de Koningsspelen zijn om 12.30 uur afgelopen. Leerlingen van groep
1 t/m 4 kunnen van school opgehaald worden. Leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan vanuit
Meermanskamp naar huis.
Kortom:
-

hulpouders onderbouw: inschrijven lijst op tafel bij de ingang.

-

hulpouders bovenbouw: inschrijven lijst op tafel bij de ingang.

-

tapijttegels: op school achterlaten en even melden bij de leerkracht van uw kind.

We zien uit naar en sportieve en gezellige dag.

Nationale pannenkoeken dag
Holterenk bakt pannenkoeken
Op vrijdag 22 maart was de jaarlijkse Pannenkoekendag. De dag waarop basisschoolkinderen
pannenkoeken bakken voor ouderen uit de buurt.
Op ODBS De Holterenk werden dit jaar de pannenkoeken gebakken voor bewoners van
ZoZijn en de Diessenplas. Ook de opa’s en oma’s van de bakkers, leerlingen uit groep 8,
waren uitgenodigd.
Zo gingen om kwart voor elf een achttal leerlingen op de fiets naar de Diessenplas om daar
met bewoners pannenkoeken te gourmetten. In een gezellige en intieme sfeer bakten de
kinderen en de ouderen samen de pannenkoeken, waarbij ondertussen gezellig gekletst
werd. De leerlingen serveerden de pannenkoeken netjes met stroop of poedersuiker naar
keuze. Kaas, ham, spek, appeltjes, rozijnen? Eerst oprollen en snijden? Geen enkel probleem.

Zowel de bewoners van de Diessenplas als de leerlingen genoten met volle teugen. Aan het
einde van de pannenkoekenlunch werd alles netjes opgeruimd en brachten de leerlingen de
bewoners terug naar hun eigen kamer.
In de gemeenschappelijke ruimte van de school waren de andere leerlingen al druk met het
versieren van het geheel. Om 11.00 uur werden de genodigden netjes ontvangen door het
ontvangstcomité. Bij binnenkomst klonk er een gezellig stukje muziek uit de luidsprekers,
afgespeeld en gepresenteerd door één van de leerlingen. Zo’n 30 geïnteresseerden waren
op de uitnodiging ingegaan en werden bediend door de leerlingen van groep 8. Opa’s, oma’s
en bewoners van ZoZijn werden voorzien van overheerlijke pannenkoeken en drinken. De
leerlingen uit de overige groepen zorgden voor het entertainment. Zo bracht groep 1/2 Baby
Shark op de bühne, werd er veel gezongen en gedanst door overige klassen en sloot groep 7
af met een dierengeluidenbingo.
Aan het einde van de dag keken de hulpouders, leerlingen en leerkrachten terug op een
fantastische pannenkoekendag. Vooral het kleinschalige, de appreciatie van de gasten en het
vele persoonlijke contact tussen leerlingen en gasten werden als belangrijke positieve
opbrengsten beschouwd.

Schoonmaak
Sinds 1 maart 2019 maakt Asito onze school schoon. Nu zijn zij op zoek naar goede
schoonmakers om onder andere de Holterenk schoon te maken. Kent u iemand die hier
geschikt voor is, dan kunt u contact opnemen met Janette Teunis van Asito
(telefoon: 0611003425)
Directie
Groepsindeling en formatie
Op dit moment zijn we op de achtergrond weer druk aan het puzzelen op welke wijze wij de
groepen kunnen gaan verdelen voor het schooljaar 2019-2020.
Hierbij letten we vooral op;
•
•
•

hoeveel groepen kunnen we het komende schooljaar formeren? 6 of 7?
welke combinatie groepen gaan we maken en
welke leerkrachten gaan welke groepen lesgeven.

Het team en de MR zullen hierbij betrokken worden. De MR heeft hierin een adviesrecht. Op
het moment dat alles rond is, zal het met u gedeeld worden. Dit zal waarschijnlijk in de
maand juni zijn.

OR
Pasen 🐣
Donderdag 18 april is de traditionele paasviering op school. We hebben de paashaas ook dit
jaar weer bereid gevonden om er samen met de kinderen een hele leuke dag van te
maken. Ook dit jaar zullen de kinderen elkaar verassen met mooie versierde
lunchboxen. Binnenkort krijgen de kinderen een briefje mee met meer informatie.

🐰

Kledinginzamelingsactie
Nu de dagen weer langer en warmer worden en de grote schoonmaak voor de deur staat,
duikt menigeen weer eens in de kledingkast om grondig na te gaan wat er bewaard wordt en
wat weg kan. Denk hierbij aan de kledinginzamelingsactie begin juni. Deze oude kleding is
geld waard. Iedere kilo draagt bij aan ons prachtige nieuwe schoolplein! Vanaf maandag 27
mei kan de kleding op school ingeleverd worden.
Knuffels
Deze maand mogen de kinderen van groep 8 knuffels inleveren in de daarvoor bestemde bak
of doos in de hal. Knuffels van andere leerlingen zijn natuurlijk ook nog van harte welkom.
Doppen
Omdat we zo lekker bezig zijn met verzamelen, willen we de doppeninzameling voor
geleidenhonden ook nog maar even onder de aandacht brengen. In het halletje bij de
voordeur staat een witte bak met een afbeelding van een geleidenhond erop waar deze
doppen, schoon en droog, ingeleverd kunnen worden. Het gaat om plastic doppen van
fruitsappakken; mineraal- of spuitwater; sportdrank (zónder het kleine doorzichtige dopje);
wasmiddelen (dop en wasbolletje); zeep- en shampoo; deo- en
spuitbussen; slagroombussen; pindakaas- en chocoladepastapotten.
Spaart u mee?
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