
           

 

 

Nieuwsbrief 1                                                                                          Vrijdag 21 augustus 2020 

Welkom in het nieuwe schooljaar! 
We hopen dat u allemaal gezond bent en hebt genoten van een heel fijne vakantie. Wij hebben er weer veel zin in 
om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. De afgelopen week hebben we met elkaar de school weer startklaar 
gemaakt zodat we aanstaande maandag weer goed kunnen starten.  
 
Corona 
Helaas hebben we ook dit schooljaar nog te maken met beperkende maatregelen i.v.m. corona.  
Dat betekent dat we het protocol voor het basisonderwijs volgen. Uiteraard blijven we de basisregels op het 
gebied van hygiëne in acht nemen en houden we voldoende afstand.  
 
Wij vinden het contact met ouders heel waardevol. Omdat we in onze school al met veel mensen samen zijn,  blijft 
het voor ons een uitdaging om voldoende afstand te kunnen houden. Daarom hebben we besloten dat ouders en 
verzorgers voorlopig alleen in de school komen, als ze van te voren een afspraak hebben gemaakt met een 
medewerker van school.  
Het is van belang dat u bij de hoofdingang uw gegevens achter laat, door uw naam en telefoonnummer op te 
schrijven in de map die daar ligt. Dat is bedoeld voor de GGD t.b.v. bron- en contactonderzoek. In ieder geval tot 
aan de herfstvakantie willen we ouderhulp in de school zoveel mogelijk beperken. We hopen dat we wel een 
beroep op u mogen doen, wanneer uw hulp gewenst is bij buitenschoolse activiteiten.  Als dit nodig is, zal de 
leerkracht u dat laten weten.  
 
Op het plein zijn ouders (weer) toegestaan met in acht name van de anderhalve meter. We hopen dat u rekening 
blijft houden met elkaar.  
We hanteren de inloop, zoals we dat voor de zomervakantie gewend waren. Vanaf 8.20 uur zijn alle kinderen van 
harte welkom. Om 8.30 uur willen we starten met ons programma.  
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 worden in de eerste schoolweek buiten door de leerkracht ontvangen.  
Groep 1C – 2C: Juf Helma en juf Kim staan op het plein aan de kant van de Holthuizerstraat.   
Groep 1B – 2B: Juf Ulrike en juf Kim staan op het plein aan de kant van de Hondelink.  
Groep 1A – 2A: Juf Sylvia en juf Britt staan op het plein aan de kant van de Hondelink. . 
Om 8.25 uur gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen. Wanneer u ziet dat de leerkracht al met de groep 
naar binnen is, mag uw kind zelfstandig naar binnen.  
 
In de tweede schoolweek mogen alle kinderen, ook de kinderen van de groepen 1 t/m 3 vanaf 8.20 uur zelfstandig 
naar binnen. De leerkrachten zijn in de klas om de kinderen te ontvangen. Hier hebben we voor gekozen, omdat 
we willen voorkomen dat kinderen en leerkrachten met slecht weer buiten staan.  
Er is ’s ochtends een collega op het plein, zodat er voor de kinderen een aanspreekpunt is.   
 
Om 14.15 uur komen de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 met de leerkracht naar buiten. Zij staan dan op de plek 
waar de kinderen ’s ochtends worden ontvangen.  
 
De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 komen ’s ochtends tussen 8.20 uur en 8.25 uur op school en gaan zelfstandig 
naar hun groep. Om 14.15 uur komen deze kinderen zelfstandig naar buiten.  
 
 



De eerste schoolweken 
In verband met de coronamaatregelen hebben we ervoor gekozen om het schooljaar te openen zonder ouders. De 
eerste schoolweken staan in het teken van de ‘Gouden Weken’. In deze weken staat de groepsvorming centraal. 
De nadruk ligt op groepsvormende activiteiten in het kader van kennismaken, samenwerken, respect en begrip 
voor elkaar. We zetten o.a. Rots en Wateroefeningen in, die hierbij aansluiten. In alle groepen worden met de 
kinderen afspraken gemaakt om een positief groepsklimaat te creëren.  We bevorderen hiermee eigenaarschap en 
doen een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Vanaf 14 september werken we schoolbreed aan het thema van de Kinderboekenweek. ‘En toen?....’ 
Op 9 oktober sluiten we dit project samen met de kinderen af. U leest hierover meer in de nieuwsbrieven.  
 
Personele mededelingen 
Het gaat gelukkig al weer een stukje beter met Juf Edith. Ze is nog niet inzetbaar in de groep. Juf Kim Immink zal 
haar vervangen.  
 
Leerkracht – Kind – Oudergesprekken.  
In de week van 31 augustus en van 7 september worden er in alle groepen kennismakingsgesprekken gevoerd met 
u en uw kind. Hiervoor kunt u digitaal intekenen. Verdere info hierover volgt z.s.m. 
 
Luizencontrole 
Door de coronamaatregelen is het nu nog niet toegestaan dat de luizencontrole op school plaats vindt. We willen 
u vragen om regelmatig en in ieder geval na elke vakantie uw kinderen zelf te controleren. Wordt er door u 
hoofdluis geconstateerd dan mag u een mail sturen naar m.haverkate@keender.nl, zodat we op school de nodige 
maatregelen kunnen treffen.  
 
Jaarkalender 2020-2021 
Onze jaarkalender is digitaal te raadplegen. In deze kalender hebben we de activiteiten voor het komende schooljaar 
zoveel mogelijk weggezet. Mochten er activiteiten bij komen, dan zullen we u op de hoogte brengen via de 
nieuwsbrief en de aanpassing in de agenda vermelden. 
De agenda is te benaderen via http://snelnaar.bsholthuizen.nl 
Door de agenda digitaal met u te delen willen we onze kopieerkosten laag houden.  
 
Oud papier 
Aanstaande zaterdag 22 augustus wordt het oud-papier weer bij u opgehaald. Onze oud-papier coördinator Rob 
ter Huurne heeft alle ouders die morgen meehelpen een bericht gestuurd. We bedanken u alvast weer voor uw 
medewerking in het komende schooljaar. De opbrengst van het oud papier zorgt er mede voor dat de vrijwillige 
ouderbijdrage laag blijft.  
 
Gym 
Aanstaande maandag gaan de gymlessen niet door. Vanaf aanstaande dinsdag worden er gymlessen gegeven 
volgens het onderstaande rooster.  

Tijd maandag dinsdag                woensdag        donderdag vrijdag 

  8.30 –   9.20 Groep 7*      

  9.20 – 10.00 Groep 5*     

10.10 – 11.00 Groep 3*     

11.00 – 11.50 Groep 3*     

      

12.45 – 13.30 Groep 6 Groep 4 groep 5 groep 8B Groep 8A 

13.30 – 14.15 Groep 8B Groep 4  groep 8A groep 7 Groep 6 

 
AVG  
In de periode waarin de kinderen thuisonderwijs kregen hebben we een facebookpagina geopend. We willen deze 
pagina meer gaan gebruiken, zodat u op een andere manier toch betrokken kunt blijven bij de school. Heeft u er 
bezwaar tegen dat er foto’s van uw kind op facebook worden geplaatst dan mag u voor aanstaande  
woensdag 26 augustus een mail sturen naar de groepsleerkracht van uw kind.  
Bij het plaatsen van foto’s zullen we er altijd voor zorgen dat er meerdere kinderen op een foto staan.  
 
 

mailto:m.haverkate@keender.nl
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Mad Science 
Vanaf dinsdag 1 september start de naschoolse wetenschap & techniekcursus voor de kinderen die zich hiervoor 
opgegeven hebben. De ouders van deze kinderen zijn hiervan op de hoogte.  
 
Vakanties en vrije dagen 
Zet u onderstaande dat in uw agenda?  

Vakanties schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Pasen 5 april 2021 

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaartsdag en vrijdag 13 en 14 mei 

Pinksteren 24 mei en 25 mei 2021 groepen 1 t/m 8 
26, 27, 28 mei 2021 groepen 1 t/m 4 

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021 

 

In het schema hieronder ziet u de dagen en/of dagdelen waarop alle kinderen vrij zijn, omdat de leerkrachten een 
studiedag of studiemiddag hebben. Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het om onderstaande data.  
 

Vrije dagen i.v.m. studiedagen van het team 

15 oktober 2020 Hele dag alle leerlingen vrij 

2 februari 2021 Hele dag alle leerlingen vrij 

19 februari 2021 Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

2 april 2021 Hele dag alle leerlingen vrij 

25 mei 2021 Hele dag alle leerlingen vrij 

9 juli 2021 Vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

 
 
Document Praktische Zaken  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een document praktische zaken. Meer informatie vindt u in de in onze 
schoolgids, die op de website staat. Klik hier. 
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Nieuws van derden 
 

Opgave Vormselvoorbereiding en Eerste heilige Communie  
U kunt tot 6 september uw zoon of dochter opgeven voor de voorbereiding op 
het Vormsel via de website van de Jacobusparochie te Enschede. Dit jaar zal het 
programma alleen in Enschede worden aangeboden, maar kinderen van groep 8 
of hoger uit andere parochies zijn ook welkom om mee te doen. De Startavond 
voor vormelingen én hun ouders vindt plaats op maandag 21 september van 
18.30 tot 20.00 uur in de kerkzaal van de Sint Jan aan de Haakbergerweg 253 te 
Enschede.  
 
We vragen ouders, die hun kinderen mee willen laten doen aan de 
voorbereiding op de Eerste heilige Communie, hun kinderen liefst vóór 19 
oktober op te geven via de website van hun eigen parochie. U vindt alle 
informatie incluis de planning op de website van uw eigen parochie. De 
Startavonden voor ouders vinden plaats vanaf eind oktober. De eerste ouder-
kind-bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagmiddag 21 november. 

 
 
 
 

 


