
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste maand van 2022 zit er al weer op en we merken dat het weer langer licht is. Na deze 

winter met donkere dagen is dit een welkom gegeven.  

Op school gelden nog steeds enkele maatregelen. Desondanks kunnen we niet voorkomen dat er 

besmettingen plaatsvinden. Veel kinderen en ook teamleden hebben ondertussen het Coronavirus 

opgelopen. Gelukkig zien we dat bijna iedereen goed en vlot herstelt.  

Op enkele dagen is het best lastig om invallers te vinden voor zieke en positief geteste leerkrachten. 

Gelukkig lukte dit steeds nog, o.a. doordat collega’s extra dagen gingen werken en 

onderwijsassistenten ingezet werden. Echter deze week hebben we voor het eerst een groep twee 

dagen thuis zitten. Dit is het resultaat van een hoger ziekteverzuim in deze periode in combinatie 

met het lerarentekort, dat ook in deze regio steeds zichtbaarder wordt.  

 

Vertrek Cindy Wentink 

Cindy Wentink (groep 4B) gaat ons m.i.v. 1 april verlaten. Zij heeft elders (dichter bij haar 

woonplaats) een baan geaccepteerd. De ouders en kinderen van haar groep zijn ondertussen 

geïnformeerd. We gaan eind maart met de kinderen afscheid nemen van haar. 

 

Nieuwbouw  

In de nieuwsbrief van december jl. heeft u kunnen lezen dat we met een deel van team bezig zijn met 

het ontwikkelen van een functionele programma van eisen voor de nieuwbouw van de school.  

M.a.w. hoe stemmen we het nieuwe gebouw zo goed mogelijk af op ons onderwijs. Het streven om 

in augustus 2023 het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen, laten we los. Het zal iets later 

worden. Waarbij wij het als team belangrijk vinden dat we zorgvuldige afwegingen maken in het 

ontwikkelproces van het programma van eisen en dat kost iets meer tijd. De verwachting is dat het 

• 17 februari rapport mee 

• 18 februari Carnaval 

• 21-25 februari voorjaarsvakantie 

• 28 februari Studiedag team: kinderen vrij 



programma van eisen in de loop van april gereed zal zijn en we daarna op zoek gaan naar een 

architect.    

 

 
Rapporten 

Binnenkort krijgen de kinderen hun eerste rapport van Het Palet mee naar huis. Direct na de 

voorjaarsvakantie staan de gesprekken gepland voor de groepen 1 t/m 7. U krijgt een uitnodiging om 

u hiervoor in te schrijven via Parro. De adviesgesprekken voor groep 8 zijn in de week voor de 

voorjaarsvakantie. 

 
Carnaval 

Ondanks dat we wel zin hebben in een groot (school)feest, vieren we Carnaval dit jaar binnen de 

groep op vrijdag 18 februari. Meer informatie ontvang u binnenkort via Parro. 

 

Onderbouwvrije week? 

Voorgaande jaren hadden de kinderen van BS Holthuizen in groep 1-2 een extra week vakantie. Dit 

kon toen nog, omdat deze kinderen minder uren mochten maken en voor hen aan het aantal 

onderbroken schoolweken geen limiet zit. Dit schooljaar is deze marge er niet, met als gevolg dat er 

geen extra week vrij is voor de kinderen van groep 1-2. 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenraad 

Op dit moment wordt er een nieuwe leerlingenraad samengesteld. Deze raad bestaat uit 6 leerlingen 

uit de groepen 6 t/m 8. De eerste vergadering is al gepland: woensdag 9 februari! We hebben een 

aantal mooie punten en ideeën waar we de leerlingenraad bij gaan betrekken.  

Vanuit de Stichting wordt de leerlingen input gevraagd voor het nieuwe Strategisch Beleidsplan van 

Keender. Debby Verhoeve, bestuurder van Stichting Keender, zal daartoe begin maart zelf aansluiten 

bij een overleg van de nieuwe leerlingenraad.  

 

 

 

 


