NIEUWSBRIEF
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Basisschool Dr. Ariëns
Samen word je wereldwijs

Informatie / data
• Maandag 8 februari school weer open, inloop vanaf 8:15 uur
• Maandag 8 februari – vrijdag 12 februari kindgesprekken leerkracht
vs. leerling
• Vrijdag 12 februari GEEN Carnaval
• Donderdag 18 februari rapporten mee
• Vrijdagmiddag 19 februari Studiemiddag kinderen vrijdag (afwijking
van jaarplanning)
• Maandag 22 februari-vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie
• Maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart ouder-kindleerkrachtgesprekken online

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 zo goed mogelijk te
waarborgen is dit plan opgesteld. Zie bijlage en op de website.
Wij vragen u nadrukkelijk om genoemde maatregelen en beperkingen in acht
te nemen, zodat wij uw gezondheid, de gezondheid van uw kinderen en óók de
gezondheid van onszelf zo goed mogelijk kunnen beschermen. Wij vertrouwen
er dan ook op dat u ons in alle eerlijkheid op de hoogte stelt over mogelijke (of
vermoedens van) corona-besmettingen in de (naaste) omgeving van uw
kind(eren). Bij twijfel vragen wij u altijd contact met ons op te nemen voor
advies. Op deze manier hopen wij te voorkomen dat wij er binnen onze school
besmettingen ontstaan en hierdoor hele klassen (inclusief leerkracht) in thuis
quarantaine moeten.

Vanwege corona moeten we de lokalen de hele dag door
goed blijven ventileren. Dit gebeurt ook als de kinderen
gewoon les krijgen. De verwarming is al extra aangezet,
maar toch is het soms koud in de klas. We vragen u
daarom weer om uw kind(eren) een extra vest of jasje
mee te geven naar school. Deze kunnen ze dan
aantrekken als het te koud wordt.
Rapport en kindgesprekken
Op donderdag 18 februari geven we de
kinderen hun rapport mee. Deze keer is
het vanwege de omstandigheden een
geschreven rapport. Op dit moment
hebben we onvoldoende informatie om
ook de andere scores op een reële
manier in te vullen.
De ouder-kind-leerkrachtgesprekken
gaan wel online door en daarvoor
ontvangt u een uitnodiging van de
leerkrachten.

Fusie
Vorige week heeft u de 1e Fusie Nieuwsbrief ontvangen. 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
Met betrekking tot de fusie zijn er onlangs 2 belangrijke documenten opgesteld
te weten:
Communicatieplan
Het Communicatieplan heeft als doel de interne en externe communicatie van
Basisschool Holthuizen en Basisschool Dr. Ariëns over het volledige fusietraject
te structureren, zodat alle stakeholders voldoende geïnformeerd worden over
en meegenomen worden in het fusietraject. U vindt dit plan in de bijlage bij dit
bericht en ook op onze website.

Plan van aanpak
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 op
onze website
Op vrijdagmiddag 19 februari staat een extra studiemiddag fusie gepland. De
MR heeft ingestemd met deze wijziging van de jaarplanning. We hebben deze
middag hard nodig om samen met het team Holthuizen te werken aan de
uitwerking van alle plannen. De kinderen zijn die middag vrij van school.
Vakantierooster 20212022
Het vakantierooster voor
2021-2022 is onlangs
door de MR vastgesteld.
Dit is het kader waarop
we de jaarplanning 20212022 van de fusieschool
gaan maken. Zie bijlage
en onze website

Vanuit de Gemeente Haaksbergen:
Tijdens de coronacrisis is er samengewerkt met de scholen en gemeente om te
komen tot oplossingen voor de knelpunten die er waren. Er is noodopvang
georganiseerd en ook zijn er laptops beschikbaar gesteld om de kinderen te
kunnen laten leren.
Vanuit het ministerie zijn er ook middelen beschikbaar gesteld voor de
aanschaf van tablets en laptops voor leerlingen die thuis geen laptop of tablet
hebben voor les op afstand tijdens de coronacrisis, en de school kan hen hier
niet in voorzien.
Vanuit de gemeente wijzen wij in dit verband op de mogelijkheid voor de
ouders om gebruik te maken van een aantal regelingen in het kader van

Kindpakket en Minimabeleid Haaksbergen en het daarbij behorende
aanmeldformulier in de bijlage. In het aanvraagformulier staat ook uitgelegd
waar aanspraak op gemaakt kan worden. U kunt ook op school hierover op
informatie of hulp bij krijgen.

Kerstviering
Het is alweer een hele tijd geleden dat we op school Kerst hebben gevierd. Ook
dat is anders gegaan dan verwacht. Geen kerstdiner in de avond, maar met de
inspanning en hulp van iedereen hebben we er toch een gezellige dag van
kunnen maken. Kinderen kwamen in hun mooiste kleren naar school, we
zongen samen liedjes en luisterden naar het kerstverhaal. Als lunch was er voor
iedereen patat en een lekkere snack. Hiervoor mede dank aan de
oudervereniging. Tenslotte kregen alle kinderen een lekkere traktatie mee naar
huis. Deze was beschikbaar gesteld door de wijkraad. Ook daarvoor hartelijk
dank!
Als er vragen zijn dan horen we het graag. Schroom niet te bellen, mailen of op
afspraak langs te komen. Wij staan u graag te woord.
Hartelijke groet namens het team Dr. Ariëns
E.(Els) Wielens adjunct-directeur
W.H.(Henri) Verheij directeur a.i.

