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Samen weer naar school vanaf maandag 8 februari  
Inmiddels is bekend geworden dat basisschoolkinderen vanaf maandag 8 februari weer naar school 
kunnen. Om dit alles in goede banen te leiden en daarnaast de veiligheidsvoorschriften van het 
RIVM, het servicedocument van de overheid en het protocol van de PO-raad zo goed mogelijk te 
waarborgen is dit plan in goed overleg met de MR opgesteld. U leest het plan in de  
bijlage ‘herstart 8 februari’.  
 
Wij vragen u nadrukkelijk om genoemde maatregelen en beperkingen in acht te nemen, zodat wij uw 
gezondheid, de gezondheid van uw kinderen en ook de gezondheid van onszelf zo goed mogelijk 
kunnen beschermen. Wij vertrouwen er dan ook op dat u ons op de hoogte stelt over mogelijke  
(vermoedens van) corona-besmettingen in de (naaste) omgeving van uw kind(eren). Bij twijfel vragen 
wij u contact met de GGD op te nemen voor advies. Op deze manier hopen wij te voorkomen dat er 
binnen onze school besmettingen ontstaan, waardoor hele klassen (inclusief de leerkracht) in 
quarantaine moeten.  
 
Fysieke lessen - Thuisonderwijs 
We leggen onze focus op het fysieke onderwijs en niet meer bij het thuisonderwijs, omdat de 
leerkrachten niet op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn. De instructie vindt op school plaats en de 
opdrachten worden daar uitgelegd, klaargezet en eventueel uitgedeeld. In de komende week 
stemmen we met elkaar af wat u van ons kunt verwachten wanneer een groep en/of een individuele 
leerling geen fysiek onderwijs kan volgen. U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.   
 
Beslisboom 
In de brief van de bestuurder van de stichting Keender (zie bijlage) leest u wanneer kinderen met 
klachten thuis moeten blijven. In deze brief leest u ook dat de regels mogelijk nog worden aangepast 
naar aanleiding van het eerstkomende OMT advies. De GGD werkt aan een nieuwe beslisboom. 
Zodra deze er is, krijgt u van mij bericht.   
 
Ventileren 
Vanwege corona moeten we de lokalen goed ventileren. Wanneer de kinderen binnen zijn, gaan de 
ramen op een kier. In de pauzes ventileren we met alle ramen open. Na de pauzes is de klas nog niet 
opgewarmd. De temperatuur van de verwarming wordt wel hoger ingesteld, maar toch is het soms 
koud in de klas. We vragen u daarom om uw kind(eren) een extra vest of een warme trui mee te 
geven naar school, die ze gemakkelijk aan- en uit kunnen trekken.   
 
Rapport en de Ouder-kind-leerkrachtgesprekken 
De ouder-kind-leerkrachtgesprekken gaan in de komende twee weken niet door. Volgende week 
stemmen we in een teamoverleg af wanneer het rapport mee gaat en wanneer we de gesprekken 
met u en uw kind online gaan voeren. Ik houd u op de hoogte.  
 
 
 



Verwijzingsgesprekken groep 8 
Deze gesprekken worden online gevoerd in de week van 15 februari. De leerkrachten sturen u een 
intekenlijst, waarop u een tijdstip kunt plannen.   
 
I-pads en overige materialen 
Wanneer uw kind een i-pad heeft geleend van school, dan vragen we u deze aanstaande maandag in 
een stevige tas weer mee te geven aan uw kind. Denkt u ook aan de oplaadkabel, de adapter en de 
getekende ontvangstbevestiging? Wanneer de i-pad weer goed door ons is ontvangen, zetten wij een 
handtekening voor ontvangst. Deze bevestiging krijgt uw kind weer mee naar huis.   
Heeft uw kind werkboeken en andere materialen in huis, dan vragen we u deze ook in een stevige tas 
mee te geven naar school.  
 
Stagiaires 
We hebben in de periode van thuiswerken enorm veel hulp gehad van onze stagiaires. Zij hebben er 
samen met ons voor gezorgd dat de kinderen in de noodopvang goed werden ondersteund.  
Daarom hebben we besloten dat onze stagiaires in de komende tijd van harte welkom zijn in de 
school. Alle andere extern betrokkenen werken voorlopig nog niet in de school.  
 
Gym 
In de komende twee weken is er geen gym in de gymzaal. Beweegactiviteiten vinden buiten plaats.  
 
Carnaval 
Aanstaande vrijdag gaat het carnavalsfeest op school niet door.  
 
Terugblik teamstudiedag Ariëns - Holthuizen 
Afgelopen dinsdag hebben we met de teams van beide scholen online in verschillende werkgroepen 
gewerkt. We kijken terug op een heel waardevolle dag en kwamen wederom tot de ontdekking dat 
beide scholen al veel overeenkomsten hebben. We hebben een enorme ‘samenwerkkracht’ ervaren, 
die bij ons allen veel positieve energie op heeft geleverd. Op onze studiemiddag van 19 februari 
aanstaande gaan we met elkaar in gesprek over de verschillen. We hebben er alle vertrouwen in dat 
we het beste van beide scholen kunnen samenvoegen in onze nieuwe fusieschool. We houden u op 
de hoogte.  
 
Vakantierooster 2021- 2022 
Het vakantierooster voor 2021-2022 is onlangs door de MR vastgesteld. Dit is het kader waarop we 
de jaarplanning 2021- 2022 gaan maken.  
 

Vakanties schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 

Pasen 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag en vrijdag 26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022 

 
Van de webmaster. 

Op de website zijn de notulen van de MR vergadering van december 2020 geplaatst. U leest ze hier. 

 

https://bsholthuizen.nl/wp-content/uploads/2021/01/Notulen-MR-BS-Holthuizen-07-12-2020.pdf


Fusie 
Fusie Vorige week heeft u de 1e Fusie Nieuwsbrief ontvangen. Alle informatie betreffende dit proces 
communiceren we via deze nieuwsbrief. Ook op de website www.bsholthuizen.nl is alle informatie te 
vinden. Tevens wijs ik u nogmaals op het mailadres voor het stellen van vragen.  
VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl  
Met betrekking tot de fusie is er een plan van aanpak opgesteld.  
Het Plan van aanpak (PvA) beschrijft de stappen om te komen tot de gewenste ‘institutionele’ fusie 
(scholenfusie) tussen Basisschool Holthuizen en Basisschool Dr. Ariëns per 1 augustus 2021.  
Het PvA beschrijft aan de hand van zes domeinen de belangrijkste stappen die gezet moeten worden. 
Dit PvA is een dynamisch document: de planning wordt werkende weg op basis van concretisering in 
deelplannen aangevuld en/of aangepast. Het plan vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief en op 
onze website. 
 
Belangrijke data 
 

Data Activiteit Voor wie? 

12 -02 Carnaval GAAT NIET DOOR  

15-02/ 
19-02 

In deze week verwijzingsgesprekken Ouders en kinderen van groep 8 

20-02 Oud Papier Enkele Ouders uit groep 3B 

22-02/ 
26-02 

Voorjaarsvakantie Alle kinderen  
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