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VANUIT DE DIRECTIE 

De beste stuurlui staan aan wal  
Bij ons in de straat is een gezin positief getest op corona. 
Drie kinderen in de basisschoolleeftijd met een van de 
ouders, werkzaam in het onderwijs, allen nu in 
quarantaine. De kinderen voelden zich niet helemaal 
lekker, maar ze speelden evengoed vrolijk - op eigen 
terrein -  buiten.  
  
Toen ik vroeg of ze school al misten zeiden ze: “ Nou, ik 
vind het leuk om meer thuis te zijn maar ik mis school ook 
wel.. allebei is het leuk.” Ze gaan er vrij ontspannen mee 
om.  
Zo anders is het soms onder volwassenen. Zoveel mensen, 
zoveel meningen. En meningen hebben wij Hollanders wel. 

De maatregelen die het kabinet afkondigt, leveren vanaf het begin al veel reacties op. De 
één vindt het te niet ver genoeg gaan, voor de ander gaat het veel te ver. En iedereen is 
overtuigd van zijn of haar gelijk. Ik verbaasde me de afgelopen weken over de kritiek die het 
kabinet kreeg en de discussies in de samenleving. Hoe moeilijk maken we het met elkaar.  
  
Het kabinet en in reactie daarop de samenleving probeert, naar mijn idee, met inzet van vele 
adviseurs, wetenschappers, virologen enz. tot een zo goed mogelijk oordeel te komen. 
Kunnen we al versoepelen of moeten we juist nog volhouden? Maar de druk neemt enorm 
toe. Er is een roep om snellere versoepeling en gelijktijdig zien we oprukkende varianten van 
het virus. Het kabinet wordt haast gedwongen om met data te komen, maar als er dan onder 
voorbehoud een datum wordt genoemd, is de kritiek niet van de lucht als het wordt 
uitgesteld.  
  
In deze tijd worden we vaker dan ons lief is ontregeld. Dat vraagt veel. Hoe kun je dan 
bijdragen aan een positief verloop van deze periode? Wat mij betreft hoeven we het niet 
altijd eens te zijn. Laat de stuurlui hun werk doen en laten wij iets meer vertrouwen krijgen 
in elkaar. Iets meer vertrouwen in de vakkundigheid, zorgvuldigheid en goede bedoeling 
waarmee er leiding wordt gegeven. Met iets meer begrip als er bijgestuurd moet worden, 
iets milder. We hebben kundige stuurlui die ons langs de ijsschotsen proberen te loodsen. 
Dat is hun verantwoordelijkheid, wij hebben weer andere zaken waar we onze energie op 
kunnen richten. Volgens mij wordt het samenleven dan een stuk leuker en aangenamer.  
Ik word blij van de jeugd die veel meer vertrouwen heeft en zich zo makkelijk aanpast aan 
nieuwe situaties, flexibel is en gewoon van de nood een deugd maakt. Dat flexibele gedrag 
zie ik in het hele onderwijs terug. Kinderen, brugklassers, studenten.. een groot deel past 
zich zonder morren aan en maakt er iets van. Als je al ontregeld bent of noodgedwongen 
thuiswerkt, kijk dan eens naar hen en geniet van de ontspannen manier waarop zij in het 
leven staan! Dit zeg ik ook tegen mijzelf. 
 



 
 
 
 

 
VANUIT HET TEAM 
De afname van de CITO eindtoets in groep 8 is goed verlopen. Altijd weer een spannend 
moment voor de kinderen. Zouden het moeilijke vragen zijn en weet ik dat allemaal wel? 
Zou het niet heel veel zijn en wat als ik een black-out krijg? Ook voor de leerkrachten dit jaar 
extra spannend gezien de onderbrekingen van ons reguliere onderwijs. Desondanks laten we 
ons niet gek maken. De eindtoets mag dan wel belangrijk zijn echter is ons schooladvies in 
alle gevallen gebaseerd op onze ervaringen over een lange periode en meestal 8 jaar 
basisonderwijs. Alle kinderen hebben de toets kunnen maken en we wachten nu op de 
uitslagen.  
 
De leerlingen van groep 8 gaan volgende week op kamp. Gezien de coronamaatregelen 
hebben we helaas moeten besluiten om niet te overnachten. Uiteraard gaan we er samen 
met de kinderen wel 3 onvergetelijke dagen van maken! 
We hebben locatie ‘Goed te Pas’ in Haaksbergen gereserveerd. 
Van daaruit zullen we verschillende activiteiten ondernemen. 
We gaan ervan uit dat we de kinderen het echte kampgevoel kunnen geven! 
 

In de groepen 1-2 hebben we 
op dit moment het thema het 
lichaam. In de gang hebben we 
met onze groep een 
schoenenwinkel ingericht. Een 
hoek gemaakt door de kinderen; 
wat hebben we nodig en 
moeten we verzamelen, hoe 
richten we de winkel in en hoe 
gaat het eigenlijk allemaal als je 
schoenen koopt? 
De schoenenwinkel blijft nog 
wel een tijd zodat er door de 
verschillende groepen gebruik 
van kan worden gemaakt. 
 

 
 

Verder wordt er hard gewerkt in de hele school. Ook op de 
Holthuizen worden al voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar getroffen en begint de interne verhuizing en de 
ontvangst van de Dr. Ariëns te kriebelen. We zetten met elkaar 
de schouders eronder en samen zorgen we ervoor dat uw 
kinderen volgend jaar prettig kunnen starten op basisschool Het 
Palet.  
  

 
 
 
 
 



 
 
AANPASSING JAARPLANNING  
Het fusieproces is gaande en de verhuizing zowel intern als extern nadert met rasse 
schreden. In de periode dat bekend werd dat we gingen fuseren hebben we met elkaar 
onvoldoende kritisch naar de bestaande jaarplanning gekeken. Nu we daadwerkelijk aan de 
slag zijn met de voorbereidingen hebben we geconstateerd dat we in de huidige planning 
vast gaan lopen. Om deze reden hebben we met de teams gesproken en onze MR het 
verzoek gedaan in te stemmen met een wijziging in de jaarplanning. Het gaat om de 
volgende wijziging voor de school; 
In de bestaande jaarplanning wordt uitgegaan van de laatste schoolmorgen op 
vrijdagmorgen 9 juli. We hebben een aanpassing gedaan dat de laatste schooldag is op 
woensdag 7 juli. De MR heeft hiermee onder voorwaarde ingestemd. 
Ook bij de Dr. Ariëns is een aanpassing gedaan waarmee de MR onder dezelfde voorwaarde 
heeft ingestemd. 
Voorwaarde voor instemming van de MR was dat de school garant staat voor opvang van de 
kinderen waarbij ouders hierdoor een knelpunt hebben. Hiervoor doen we binnenkort een 
inventarisatie en dragen zorg dat dit geregeld wordt. 
      
 
FUSIE 
Volgende week vrijdag 28 mei ontvangt u onze Fusie Nieuwsbrief. Alle informatie 
betreffende dit proces communiceren we u via deze nieuwsbrief. Ook op de website  
https://arienshbg.nl/fusie/ is alle informatie te vinden. Tevens wijs ik u nogmaals op het 
mailadres voor het stelen van vragen. VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl 
 
VANUIT DE OR 
Beste ouders, verzorgers 
Via dit schrijven willen we jullie op de hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen de OR 
Holthuizen. Toen voor ons het huidige schooljaar weer begon zaten we nog middenin de 
Corona. Activiteiten die we normaliter organiseerden moesten aangepast worden of 
kwamen te vervallen. Ook de Lock down kwam er overheen, waardoor er veel gezocht is 
naar alternatieve invullingen. 
Zodoende hebben we alsnog een aantal activiteiten kunnen organiseren die binnen de 
Corona maatregelen wel mochten. 
Tevens werden we geconfronteerd met de komende fusie, waardoor we zoekende zijn 
geweest wat wel en niet te doen met de gelden binnen de OR. 
We hebben er voor gekozen om u dit jaar geen eigen bijdrage schoolgeld en bijdrage 
schoolreisjes te laten betalen, omdat alle activiteiten zo onzeker zijn en we het niet fair 
vinden u  te laten betalen, terwijl het helemaal niet zeker is of er iets van door kan gaan. 
Ook hebben velen van u vorig jaar de bijdrage van schoolreisje betaald, het schoolreisje is 
niet doorgegaan, dus de betaalde bijdrage is doorgeschoven naar dit nieuwe jaar. 
Wij zijn van mening dat het opgebouwde saldo ter beschikking moet gaan komen van onze 
leerlingen, en zijn druk bezig met het bedenken van iets ludieks en natuurlijk een leuke 
afsluiting aan dit lopende schooljaar, hetgeen tevens het laatste schooljaar van onze 
Holthuizen is. 
 
We hopen u op deze manier goed geïnformeerd te hebben. Mochten er toch nog vragen of 
opmerkingen zijn dan horen wij deze graag. 
Met vriendelijke groet, OR basisschool de Holthuizen 
 
 



ROOKVRIJ SCHOOLPEIN 
Een gezonde leeromgeving vinden wij als school belangrijk. 
Daar hoort ook een rookvrij schoolterrein bij. Sinds 1 augustus 
2020 moeten alle scholen verplicht een rookvrij schoolterrein 
hebben. Op het terrein mag niet gerookt worden. Dit geldt voor 
iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en 
bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten 
buiten schooltijd.  
Onze school wil kinderen een gezonde en rookvrije 
leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet 
roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder 
met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij 
schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en 

voorkomt ongewenst meeroken.  
Wij vragen jullie ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein, bij de ingangen van het 
plein, in het zicht van de kinderen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. 
Alvast onze dank voor jullie medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde 
leeromgeving voor onze kinderen. 
 

 
UITNODIGING PAROCHIE FRANCISCUS VAN 
ASSIË 
Voorbereiding op ontvangen Vormsel 2022 
Beste ouder(s) / verzorgers, 
We nodigen uw zoon of dochter van harte uit 
om mee te doen met het Vormselproject 
voor komend schooljaar. We bieden het 
project aan voor kinderen in groep 8, 
brugklas en hoger. 
‘Op zoek naar de Geest’ is een eigentijds 
project dat tieners wil helpen zelf al dan niet 
een keuze te maken voor Jezus Christus en 
zijn levensweg. In zeven bijeenkomsten 
waarvan een aantal met ouders, ontdekken 
we via Bijbelverhalen wie Jezus is en wat we 

ons bij de heilige Geest kunnen voorstellen. We worden stil voor gebed. De tieners wordt 
gevraagd zich actief in te zetten voor anderen in een korte stage. In een Thomas-viering 
ervaren tieners, dat vieren in de kerk ook anders kan. Ouders en tieners maken kennis met 
geloofsverhalen van ‘gewone’ parochianen. Het project staat open voor tieners van alle 
gezindten. Wie wil kan in februari 2020 het sacrament van het vormsel ontvangen. Maar dat 
hoeft dus niet. 
Op maandag 13 september maken we van 18.30 uur tot 20.00 uur een gezamenlijke start 
met ouders én kinderen in de Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55 te Haaksbergen. We 
gaan ervan uit, dat wie meedoet ook telkens aanwezig is en meehelpt. Vele handen maken 
immers licht werk en samen optrekken geeft gemeenschap. Het project loopt van september 
tot en met februari in het komend schooljaar. Het vormsel vindt waarschijnlijk begin februari 
2022 plaats. 
U kunt uw zoon of dochter via het aanmeldingsformulier op onze website 
https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=ins
chrijfformulier opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 4 juli aanstaande. Als u uw zoon 
of dochter vóór die datum opgeeft, vergemakkelijkt u de organisatie van het project. 
We zoeken ouders en belangstellenden voor de stuurgroep Vormselvoorbereiding en 
werkgroepen Stages. De stuurgroep start het project op, verdeelt de taken onder de ouders 



en verzorgt de communicatie. Een draaiboek ligt klaar. U kunt zich hiervoor bij pastor Frank 
de Heus opgeven: 06 300 98 833 of f.deheus@rkzuidoosttwente.nl. Zonder stuurgroep kan 
het project niet van start gaan. 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, voelt u zich dan vrij met mij contact op te 
nemen of zie https://www.franciscusparochie.nl/sacramenten/2-uncategorised/80-vormsel . 
Met hartelijke groet! Pastoraal werker Frank de Heus         
 
 
 
 
 

 
 

DATA ACTIVITEIT VOOR WIE? 

WEEK 21  
24 MEI-28 MEI 

24 mei 2e Pinksterdag 
25 mei studiedag beide teams, 
kinderen vrij 
 
26-28 mei kamp groep 8 
 
26-28 mei groep 1-4 vrij 

Allen 
Teams Dr. Ariëns en Holthuizen 
 
 
Leerlingen en leerkrachten 
groep 8 
Leerlingen groep 1-4 

WEEK 22 
31 MEI-4 JUNI 

  

WEEK 23 
7 JUNI-11 JUNI 

Afname Citotoetsen t/m groep 7 

WEEK 24 
14 JUNI 18 JUNI 

  

WEEK 25 
21 JUNI-25 JUNI 

Vrijdag 25 juni feestdag Holthuizen, 
nadere informatie volgt 

allen 

WEEK 26 
28 JUNI-2 JULI 

Vrijdag 2 juli Kennismaken leerlingen 
met nieuwe leerkracht 
Rapport mee 

Alle leerlingen gr. 1 t/m 7 met 
leerkrachten 

WEEK 27 
5 JULI-9 JULI 

Maandag 5 juli musical groep 8 
Dinsdag 6 juli afscheidsavond groep 
8 
Woensdag 7 juli laatste schooldag 

Groep 1-7 

 
Hartelijke groet namens team BS Holthuizen 
 
W.H.(Henri) Verheij 
directeur a.i. 


