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Dankjewel  
Met een weemoedig gevoel typ ik deze laatste nieuwsbrief voor basisschool Holthuizen.  
Op dinsdag 6 april start ik met mijn nieuwe uitdaging op basissschool ‘De Sterrenboog’ in Beltrum. Na 
20 jaar neem ik met warme gevoelens afscheid van de Holthuizen. Een heel vertrouwde werkplek 
met lieve, hardwerkende collega’s, betrokken ouders en fantastische kinderen.  
Via deze onpersoonlijke weg wil ik u allemaal alvast heel erg bedanken voor de fijne samenwerking 
en het vertrouwen dat u in mij had. Alle lieve mailtjes, kaartjes en bedankjes die ik afgelopen week 
kreeg doen me erg goed. Aan het eind van het schooljaar neem ik officieel afscheid. 
Vanaf dinsdag 6 april is Henri Verheij twee dagen op de Holthuizen. Hij is te bereiken via zijn 
mailadres: h.verheij@keender.nl of directie@bsholthuizen.nl  
 
Corona  
Ongeveer een jaar geleden kregen we te maken met de eerste lockdown doordat het coronavirus de 
kop op stak. Gelukkig weten de artsen ondertussen al veel meer over het virus en worden kwetsbare 
en oudere mensen minder besmet. Onder kinderen lijken de besmettingen op te lopen. Dat is voor 
ons een reden om nog steeds erg voorzichtig te blijven. Door de regels goed in acht te nemen hopen 
we te voorkomen dat één of meerdere groepen in quarantaine moeten. Gelukkig zien en horen we 
dat de maatregelen en de daarbij behorende beperkingen ook door u goed worden nageleefd.  
Is uw kind ziek of heeft het coronagerelateerde klachten dan hanteren we de beslisboom die ik nog 
eens meestuur in de bijlage bij deze nieuwsbrief.      
Ook collega’s houden zich goed aan de maatregelen en gaan zo nodig in quarantaine. We proberen 
voor een collega die afwezig is vervanging te zoeken, maar door het grote invallerstekort is er niet 
altijd een vervanger beschikbaar. Gelukkig hebben we de dagen waarop er geen invaller beschikbaar 
was tot nog toe meestal intern kunnen oplossen.   
 
Gym 
In de afgelopen weken heeft meneer Thijs gym gegeven aan de groepen 3. 5 en 7. We hebben de 
afspraak gemaakt dat hij de gebruikte materialen en toestellen na elke gymles schoonmaakt. Ook 
maken de kinderen per groep gebruik van één kleedkamer. Na Pasen krijgen de kinderen uit de 
groepen 4, 6 en 8 op maandag 12 en maandag 19 april gym van meneer Thijs. Groep 8a wordt op 
beide maandagochtenden om 8.20 uur bij de gymzaal verwacht. De kinderen nemen alleen hun 
gymschoenen mee. De groepen 3, 5 en 7 gaan in deze twee weken niet naar de gymzaal, maar 
bewegen onder leiding van de groepsleerkracht buiten.  
 
Leergroei 
Om de leergroei van de kinderen te kunnen bepalen over de periode van medio 2020 naar medio 
2021 én over de periode van begin 2021 naar medio 2021 hebben we in de afgelopen weken Cito 
toetsen afgenomen. We analyseren de resultaten en kijken hierbij naar school-, groeps- en 
individuele resultaten. Met deze analyse stemmen we ons onderwijsaanbod voor de komende 
maanden af.  
Deze analyse bespreken we in- en extern. In de oudergesprekken heeft de groepsleerkracht u op de 
hoogte gebracht van de leergroei van uw kind.  
Uit de eerste gegevens kunnen we stellen dat we als school een mooie groei hebben laten zien. Daar 
zijn we trots op en dat is ook een groot compliment aan u. U heeft uw kind in twee 
thuiswerkperiodes ondersteund en op weg geholpen. Dat heeft ertoe bijgedragen dat we met elkaar 
de goede dingen hebben gedaan, waardoor de kinderen konden blijven groeien in hun ontwikkeling.     
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Paasactiviteit  
Vandaag hebben alle kinderen heerlijk gesmuld van een lekkere Paaslunch van Bakker Bart. De 
Paashaas had voor de kinderen uit de onderbouw paaseieren verstopt. Gelukkig hebben we goede 
speurneuzen in de onderbouw en zijn alle paaseieren gevonden.     
 
Vrijdag 2 april Studiedag 
Morgen hebben alle kinderen van vrij. De collega’s van Basisschool Holthuizen en  
Basisschool dr. Ariëns hebben een studiedag in het kader van de fusie. We gaan samen verder 
afstemmen in verschillende werkgroepen. In de fusienieuwsbrief die half april uit komt, leest u meer 
over de opbrengst van deze studiedag  

 
Koningsspelen 
De werkgroep ‘koningsspelen’ zoekt naar mogelijkheden om Koningsdag binnen de geldende 
maatregelen coronaproof te vieren. We willen Koningsspelen dit jaar niet zomaar voorbij laten gaan 
en maken er met elkaar een mooie dag van.  
 
Nieuwe directeur 
Voor de fusieschool wordt een nieuwe directeur gezocht. De vacature is uitgezet en de 
BenoemingsAdviesCommissie (BAC), bestaande uit ouders van de MR, personeelsleden van beide 
scholen en een collega directeur van Keender hopen binnenkort de binnen gekomen brieven te 
kunnen selecteren. Daarna zullen de gesprekken met de mogelijke kandidaten plaatsvinden.  
 
Ouderraadpleging 
Op 26 maart is de mail met de uitnodiging voor de digitale vragenlijst van de ouderraadpleging 
verstuurd. Mocht u de mail nog niet hebben ontvangen, dan kan het zijn dat de uitnodiging in uw 
spambox (ongewenste mail) terecht is gekomen. Ik raad u dan ook aan uw spambox te controleren. 
Vindt u de mail ook niet in uw spambox, dan kunt u dit aangeven door te mailen 
naar VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl. 
U kan de digitale vragenlijst tot dinsdag 6 april 09:00 uur invullen. 
 
Fusie 
Vorige week heeft u de derde Fusie Nieuwsbrief ontvangen. Alle informatie rondom dit proces 
communiceren we via deze nieuwsbrief. Wilt u de Fusie Nieuwsbrieven lezen in het Engels of in het 
Arabisch of wilt u overige informatie rondom de fusie kijk dan op de website www.bsholthuizen.nl  
Heeft u vragen over de fusie mailt u dan naar: VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl  
 
 
 
 
Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

02-04 Studiedag teams Holthuizen - Ariëns Alle leerlingen de hele dag vrij  

29-03/ 
16-04 

Online ouder-kind-leerkracht gesprekken Ouders van de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 7 

17-04 Oud Papier Enkele ouders uit groep 5 

19-04 /  
23-04 

Deze week afname Eind CITO groep 8 Leerlingen groepen 8 
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Grote Rekendag 2021 
Op 24 maart zijn alle groepen ‘Op rekenreis’ geweest. Hieronder een korte impressie van de 
activiteiten die zijn ondernomen.  
 

       
 

      
 

                   
 

                             
                                                                                                                      
            
                                     
 



 
 
 
 
 


