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Agenda juli
Agenda september (noteer de data vast!)
Vieringen aankomende tijd
Eindviering woensdag 10 juli
Tussen Schoolse Opvang
Verhuizen
Brunch
Gedragsexpert
Anton Pieck Winterfestijn
Adrie Bolijn
Vakantiebieb
Vakantierooster
Houtdorp
Oudercursus

Agenda juli - nieuwe data
Dinsdag 2 juli
Woensdag 3 juli

Facultatieve oudergesprekken groep 3 t/m 6
Zwemdag voor groep 5/6
Facultatieve oudergesprekken groep 5 t/m 8
 Voor alle overige data – zie jaarkalender!

Agenda augustus en september - noteer deze data vast!
Week van 26 t/m 30 augustus

Luizencontrole
Start project Gouden Weken
Boomblaadje 1
Week van 2 t/m 6 september
Omgekeerde oudergesprekken + overgangsgesprekken
Vrijdag 6 september
Sportochtend alle kinderen
Maandag 9 september
Studiedag – alle kinderen vrii!
Woensdag 11 september
Stamgroepavond alle bouwen
Maandag 16 september
9.15 – 10.45 uur Meespeelochtend
 jaarkalender volgt na de vakantie
Vieringen (vinden plaats in het speellokaal om 11.30 uur. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom)
Woensdag 3 juli
Woensdag 10 juli

Viering – overvliegen 8.45 uur op het plein
Geen viering – overvliegen (8ste jaars vrij)

Maandag 26 augustus
Woensdag 28 augustus

9.00 uur viering – start schooljaar
Geen viering

Woensdag 4 september
Woensdag 11 september
Woensdag 18 september
Woensdag 25 september

Viering + jarigen augustus
Viering
Geen viering
Viering + jarigen september

Eindviering 10 juli
In de bovenbouw zijn ze druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de eindviering van
woensdag 10 juli. Eerder meldden we jullie dat de viering om 17.00 uur zou beginnen, maar
we hebben dit een uurtje vervroegd. De oudste zoon van Nicole krijgt deze avond zijn diploma
en op deze manier kan zij zoveel mogelijk bij beide aanwezig zijn. De viering begint dus om
16.00 uur in het Holstohus en duurt ongeveer tot 17.30 uur
Tijdens de eindviering laten de bovenbouwers hun eigen gemaakt musical “Verdwaald voor
niks” zien en nemen we afscheid van de 8ste jaars. Daarnaast zullen ook de onder- en
middenbouw een act op het podium laten zien. We gaan er dus ook vanuit dat alle kinderen
deze middag aanwezig zijn. Mocht dat onverhoopt niet lukken, wil je dit dan deze week laten
weten aan de stamgroepleider.
Vandaag gaat met ieder oudste kind uit het gezin de uitnodiging mee inclusief 4
toegangskaartjes. Extra kaartjes (met name voor de kinderen van groep 7/8) kunnen op
verzoek bij Nicole verkregen worden.
De bovenbouwkinderen worden deze woensdag om 14.00 uur in het Holstohus verwacht voor
de generale repetitie.
Tussen schoolse opvang TSO
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we, zoals jullie al weten, de samenwerking aan
met de stichting KOOS. Zij zullen op dinsdag en donderdag aanwezig zijn tijdens het
overblijven. Dit schooljaar zullen zij ter kennismaking al een aantal keren meedraaien.
De kosten voor het overblijven – per jaar, per kind:
- Groep 1 t/m 4 = € 65,00
- Groep 5 t/m 8 = € 87,50
De kosten voor groep 1 t/m 4 zijn lager omdat zij op vrijdagmiddag vrij zijn en dan dus niet
overblijven.
Net als voorgaande jaren is dit een verplichte bijdrage voor een ieder die overblijft. Deze
bijdrages dekken bijna de kosten van de TSO. Mochten er problemen zijn om dit te bedrag te
betalen, dan gaan we ervan uit dat u contact opneemt met Tessel Hofstede (moeder van Ting),
penningmeester.
De ouders die onderdeel zijn van het TSO team blijven de maximale vrijwilligers vergoeding
ontvangen.
De coördinatie van de TSO ligt aankomend jaar in handen van Sonia Bjornsen (moeder Liam
en Marcus), en Linda van der Boon (moeder Pim en Yoni). Judith Boomsma legt haar

coördinatietaken voor de TSO neer. Wij bedanken haar voor haar jarenlange hulp en inzet
voor de TSO!
Voor vragen, opmerkingen of aanmelden kun je Sonia en Linda benaderen.
Daarnaast zijn ze bij de TSO op zoek naar “nieuwe” speelkleden. Dus heb je thuis nog oude
lakens, gordijnen, dekbedovertrekken o.i.d. liggen, de TSO is er blij mee. De kleden kun je
inleveren bij Sonia, Linda of Judith Boomsma.
Hulp met verhuizen lokalen
Miranda die de afgelopen jaren grotendeels de OB heeft ondersteund, gaat aankomend jaar
voornamelijk groep 4-5-6 (MB) ondersteunen. Het is daarom handig als de MB de beschikking
gaat krijgen over twee aangrenzende lokalen. Dat betekent dus een interne verhuizing.
-

Groep 1-2-3 blijft in het huidige kleuterlokaal
Groep 4-5-6 gaat naar het huidige bovenbouwlokaal
Groep 7-8 gaat naar het huidige tussenbouwlokaal (groene lokaal)
Het huidige middenbouwlokaal wordt een lokaal dat gebruikt kan worden door kleine
groepjes.

Op vrijdagochtend 12 juli, voorafgaande aan de brunch, willen we alle meubels vast gaan
verhuizen. Dat lukt ons niet alleen. Dus mocht je die ochtend tijd hebben om ons te helpen,
dan heel graag! Je kunt je hiervoor t/m donderdag 4 juli opgeven bij Nicole (n.buist@demare.org) Vele handen maken licht werk!
Happy Holiday Brunch
Vandaag ontvangen jullie ook de uitnodiging van de Happy Holiday Brunch op vrijdag 12 juli
van 11.00 tot 12.00 uur.
Als je last hebt van allergieën, anders dan gluten of melk, wil je dit dan doorgeven aan de
stamgroepleider.
Gedragscursus
Super trots zijn we op Judith en Saskia die afgelopen week geslaagd zijn voor de twee jarige
Post HBO opleiding Gedragsexpert! Gefeliciteerd!
Spelers, zangers gezocht voor het Anton Pieck Winterfestijn
Ondernemersvereniging GO en Stichting Theater Langs de IJssel is op zoek naar
amateurspelers, zangers, danser en muzikanten die op zaterdag 7 december 2019 mee gaan
doen aan het Anton Pieck Winterfestijn. Spelers, zangers, dansers en muzikanten in alle
leeftijden van 8 t/m 88 jaar kunnen en mogen hieraan meedoen. Het geheel zal worden
begeleid door professionele mensen zoals: Peter van Dijk, Luisella Lai en anderen.
Ben jij iemand die het leuk vindt om hieraan mee te doen. Meld je dan aan.
Je moeder, vader, opa, oma, broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom. Als jij enthousiast
bent om hieraan mee te doen breng dan je enthousiasme over aan anderen.
Je kan je aanmelden via: stichting@theaterlangsdeijssel.nl

Geef in het mailtje aan: je naam, leeftijd, waar je graag aan mee wilt doen, je telefoonnummer
en emailadres. In verband met de vakantie wordt je mail begin september beantwoord.
Wil je meer informatie neem dan contact op met: Arie Hemmen 0570-56 07 74 (vanaf 31
augustus weer bereikbaar)
Aankondiging vertrek directeur-bestuurder Adrie Bolijn per 01 mei 2020.
Onlangs heeft onze directeur-bestuurder Adrie Bolijn aangekondigd dat hij per 01 mei 2020
wil stoppen met zijn werk voor Stichting de Mare. Hij bereikt in 2020 de pensioengerechtigde
leeftijd en wenst in het voorjaar 2020 te stoppen. We waarderen de inzet van Adrie en
respecteren zijn besluit.
De Raad van Toezicht heeft inmiddels, als werkgever, de directeuren onderwijsteams en de
GMR over zijn voornemen geïnformeerd.
Na de zomervakantie zullen er door de Raad van Toezicht, in afstemming met GMR,
directeuren en stafbureau, stappen worden gezet om een goede opvolger voor hem te vinden.
Vakantiebieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play
Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
Vakantierooster 2019-2020
Herstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
5 mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Ma 21 okt
Ma 23 dec
Ma 17 febr
Vr 10 april
Ma 27 april
4-5-6 mei
Do 21 mei
Ma 1 juni
Ma 6 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Vr 25 okt
Vr 3 jan
Vr 21 febr
Ma 13 april
Vr 1 mei

t/m

Vr 22 mei

t/m

Vr 14 aug

Houtdorp 2019 40 jaar!
Dit jaar vindt Houtdorp plaats op 20, 21 & 22 augustus.
Het wordt een groot feest omdat we 40 jaar bestaan.
Je kunt je opgeven op de volgende datums:
Woensdag 10 Juli van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Donderdag 11 Juli van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Helaas komen wij ieder jaar vrijwilligers te kort en moeten wij ouders nogmaals om hulp
vragen om ons deze week te komen helpen.
Daarom vragen wij bij opgave van 3 kinderen 1 ouder die ons min. een dagdeel maar het liefst
een hele dag komt helpen.
Ook een ieder die het leuk vindt om ons te komen helpen deze dagen zien we graag terug op
de opgave datums of per onderstaande mail.
Wij vragen 5 euro per kind per dag. Graag betalen bij opgave.
De opgave vindt dit jaar plaats aan de Troelstrastraat 1 te Olst.
Voor meer informatie mailt u naar: Houtdorp-olst@outlook.com
Wij hebben er zin in, jij toch ook?
Oudercursus Positief Opvoeden Tieners
In het leven van een tiener verandert er veel. Ook in het contact met jou als ouder. Sommige
tieners worden opstandig of trekken zich erg terug. Hoe ga je om met dit gedrag? Hoe stel je
grenzen en wat doe je als je kind zich er niet aan houdt? Heb je een tiener thuis en heb je
vragen of zoekend naar tips, dan is de cursus Positief Opvoeden Tieners misschien iets voor
je!
Wat leer je bij een cursus Positief Opvoeden?
In 5 bijeenkomsten leer je hoe je een positieve relatie met je tiener(s) opbouwt. Je krijgt veel
handige tips die je thuis kan toepassen. In de cursus leren we hoe om te gaan met emotionele
gesprekken, risicogedrag te bespreken en hoe de zelfstandigheid van je tiener te versterken
of vergroten. Corrigeren blijkt daardoor minder vaak nodig te zijn. Dat zorgt voor een betere
sfeer in huis. Je kan met andere ouders ervaringen en gedachten uitwisselen.
Voor welke ouders?
- Je bent ouder van een tiener met een leeftijd tussen de 12 en 16 jaar.
- Voor elke ouder/opvoeder met opvoedingsvragen.
- Voor de ouder die zich wil inzetten in een actieve cursus.
- En ook voor ouders van tieners met emotionele en/of gedragsproblemen.
Overige informatie:

De cursus is gratis voor ouders uit de gemeente Olst-Wijhe. Er is plek voor 12 deelnemers.
Vooraf vindt er altijd een (telefonisch) kennismakingsgesprek plaats. De cursus wordt gegeven
door Deirdre Janné, trainer bij Impluz.
Data, locatie en aanmelden:
De cursus vindt plaats op vrijdag 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober van 09.00 – 11.30 uur
in het Holstohus, Jan Scharmhartstraat 5 in Olst. Aanmelden kan bij het jongerenwerk van
WijZ Welzijn, door te mailen naar jongerenwerkolstwijhe@wijz.nu

