Natuurlijk OBS de Holsthoek
Bent u nieuwsgierig geworden naar de Holsthoek en ons onderwijs? Natuurlijk verzorgen
we graag een rondleiding en kennismakingsgesprek. Belt u gerust voor een afspraak, of
loop een keer bij ons binnen. Ons team staat u graag te woord.
Tot ziens op OBS de Holsthoek!

OBS de Holsthoek
Holstweg 29 8121 EJ Holst tel. 0570-561616
obsdeholsthoek@de-mare-scholen.nl www.deholsthoek.nl

Natuurlijk!

Natuurlijk een fijne omgeving

Natuurlijk kanjers

De Holsthoek is een openbare basisschool, rustig gelegen aan
de rand van de dorpskern, midden in de natuur. Samen met het
buurthuis zijn we de enige openbare voorziening in het dorp. Juist
daarom vinden wij het belangrijk om een laagdrempelige school te
zijn, waar ouders makkelijk binnenlopen. Ons schoolgebouw heeft
drie leslokalen, een multifuntionele ruimte en een prachtig speelplein.
Onze Interne Begeleider beschikt over een eigen ruimte, om in alle
rust extra zorg te kunnen bieden. Het aan de school grenzende bos
en het tegenover gelegen speelveld bieden extra mogelijkheden voor
sport en spel. In zo’n omgeving heeft ieder kind het natuurlijk naar
de zin!

Kinderen leren het beste als ze goed in hun vel zitten, als ze
zelfvertrouwen hebben. Om dat te bereiken geven wij op de
Holsthoek Kanjertraing. Met deze training leren kinderen positief
over zichzelf en anderen te denken. Doelen van de Kanjertraining
zijn onder andere dat kinderen leren pestproblemen op te lossen
en respect te tonen voor elkaar en hun leerkrachten. Ze leren
gevoelens onder woorden te brengen en krijgen meer zelfvertrouwen.
Zo zorgen wij voor kanjers van kinderen in iedere groep. Op de
informatieavond, aan het begin van het schooljaar, krijgen ouders
extra informatie en is er gelegenheid om vragen te stellen over de
Kanjertraining.

Natuurlijk alle aandacht

Natuurlijk oog voor ons erfgoed

De Holsthoek is een relatief kleine school, we hebben gemiddeld

Wie zijn verleden kent, kent zijn toekomst. Op de Holsthoek proberen

zo’n 70 leerlingen. Onze school is daardoor voor kinderen heerlijk

we de interesse van kinderen in ons cultureel erfgoed te bevorderen en

overzichtelijk, ze voelen zich snel veilig en op hun gemak. Daarnaast

verbreden. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar sporen uit

biedt het ons team de mogelijkheid om ieder kind, individueel, de

het verleden, om zo te zorgen voor meer begrip voor de wereld om hen

aandacht en zorg te geven die het nodig heeft. Maar niet alleen het

heen. We worden daarin geholpen door plaatselijke instellingen, buurt-

team zorgt voor de kinderen, de kinderen zorgen ook voor elkaar. In

bewoners en natuurlijk ook door ouders. Naast excursies en speciale

onze combinatiegroepen leren de jongere kinderen van de ouderen.

projecten is er ook in de reguliere lessen geschiedenis, natuur en

Natuurlijk is het helpen van de jongere kinderen andersom weer leerzaam

aardrijkskunde en bij de creatieve vakken aandacht voor cultureel

voor de ouderen. Een ander voordeel is dat leerlingen zelfstandig en

erfgoed.

geconcentreerd leren werken.

Natuurlijk samenwerken

Natuurlijk samen met ouders

Naast klassikale en individuele werkvormen, is er op de Holsthoek

Samenwerken vinden we belangrijk op de Holsthoek, niet alleen met

veel aandacht voor samen werken en samen leren, oftewel coöperatief

de kinderen, maar natuurlijk ook met de ouders. Dat doen we door u

leren. Goede en minder goede leerlingen werken bewust samen in

goed te informeren over wat er speelt op de school in het algemeen

tweetallen of kleine groepen. Bij het zoeken naar oplossingen voor

en met uw kind in het bijzonder. Naast de reguliere contactmomenten

vraagstukken en problemen ondersteunen en helpen zij elkaar.

tussen school en ouders, kunt u altijd een gesprek aanvragen met

Hiermee wordt naast de verstandelijke, ook de sociale ontwikkeling

de groepsleerkracht van uw kind. Daarnaast vinden we het natuurlijk

van de kinderen gestimuleerd. Ze ontdekken dat je door samen te

fijn als u ons wilt helpen. Uw inzet en hulp maakt dat we extra leuke

werken verder komt dan in je eentje. Daarnaast zijn ze meer actief

activiteiten kunnen organiseren. Samen zorgen we er zo voor dat uw

en betrokken aan het werk. En dat zorgt natuurlijk voor goede

kind zich prettig voelt en maximaal presteert.

prestaties!

