
 
 

VANUIT DE DIRECTIE 
De tijd lijkt wel te vliegen. Alweer een jaar leven we nu in het ‘nieuwe normaal’. 
Ongeveer een jaar geleden begon de eerste lockdown en werd alles anders. 
Gelukkig weten de artsen ondertussen veel meer over het virus, en blijken 
steeds minder ouderen besmet te raken. Onder kinderen lijkt het aantal 
besmettingen echter  op te lopen, op zich te verklaren doordat er steeds meer 
kinderen getest worden. Toch geeft dit wel aan dat wij als school erg 
voorzichtig moeten blijven. Want we willen natuurlijk voorkomen dat er 
nogmaals een klas of zelfs de hele school in quarantaine moet. We willen niet 
weer noodgedwongen over moeten op het thuisonderwijs. 
Bij ziekte (ook verkoudheid) blijven kinderen en personeelsleden dus thuis! 
Zie ook de beslisboom die als bijlage bij deze nieuwsbrief is gevoegd. 
 
Gelukkig mogen we uit de eerste gegevens wel stellen dat we als school goed 
door de twee thuiswerk- periodes heen gekomen zijn. De afgelopen weken 
hebben we veel getoetst. Nu nemen we als team tijd voor de analyse van de 
resultaten. De komende week zullen we de resultaten van de afgelopen 
periode intern en extern bespreken. We kijken naar de school-, de groeps- en 
de individuele resultaten. Op deze manier willen we samen kijken hoe de 
kinderen zich de afgelopen periode ontwikkelt hebben, maar ook zullen we 
kijken welke aanpassingen of voortzettingen er de komende periode nodig zijn. 
Tijdens de 10 minutengesprekken hebben we dit met de ouders besproken. 
Voor elk kind zullen we kijken hoe we de komende periode verder gaan. Zoals 
je gewend bent van onze school zullen we ons hierbij eerst focussen op de 
groep, daarna op groepjes kinderen en vervolgens op de individuele kinderen. 

Informatie / data 
 

• Vrijdag 2 april studiedag, alle kinderen vrij 

• Maandag 5 april 2e Paasdag 

• Woensdag 21 en donderdag 22 april Eindtoets groep 8 

• Maandag 26 april – vrijdag 7 mei Meivakantie 
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Maar dat we er de afgelopen tijd door de kinderen en het team hard gewerkt 
is, is een feit. En daar zijn we trots op! 
 
 
VOORTZETTEN DIRECTIEVOERING 
Zoals u weet ben ik vanaf januari als interim-directeur voor de school aan het 
werk. Vanaf volgende week ben ik dat ook voor de Holthuizen. Dit betekent dat 
ik dan voor de Ariëns iets minder beschikbaar ben. We zullen de dagen van de 
week verdelen over de 2 scholen. De huidige directeur van de Holthuizen, 
Mirjam Haverkate, blijft wel betrokken bij het fusieproces. 
Op de achtergrond is ondertussen een BAC (benoemings-advies-commissie) 
geformeerd. Zij zullen Keender ondersteunen bij het vinden van een geschikte 
kandidaat na 1 augustus. In de BAC zitten zowel ouders en personeelsleden uit 
de MR van beide scholen, een directeur van een andere school binnen Keender 
en mensen uit het bestuur. Samen met het team stelt de BAC een profielschets 
op, hierin komt te staan waar een nieuwe directeur aan moet voldoen. Oftewel 
wat is de behoefte van de school als het gaat om leiding. Verder zal de BAC  
gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Er is dus voortgang in het 
benoemen van een nieuwe directeur voor de fusieschool. In de periode tot het 
vinden van een nieuwe directeur, zal ondergetekende de honneurs waarnemen 
en afspraken en ontwikkelingen voortzetten. 
 
FUSIE 
Vorige week heeft u de 3e 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 
 
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. 
 
 
 



LIEF EN LEED 
Helaas hebben wij op school opnieuw te maken gehad met het covid-virus. 
Enkele kinderen moesten verplicht in quarantaine door besmette huisgenoten. 
Groep 3/4 moest in quarantaine en ook juf Madelon is besmet geraakt. De juf 
is weer aan de beterende hand en hoopt volgende week het werk weer op te 
pakken. Tot nu toe hebben we één groep in verplichte quarantaine moeten 

laten gaan. Wij wensen iedereen veel 
gezondheid toe! 
Juf Els is al enige tijd niet aan het werk. Ze heeft 
op dit moment niet de energie om op school te 
werken. We hopen dat zij snel mag herstellen 
en met ons het werk weer op kan pakken. 
 
 
 
 
 

BRENGEN EN HALEN 
Fijn dat zoveel mensen zich 
houden aan de richtlijnen 
voor het brengen en halen 
van de kinderen! Het 
eenrichtingsverkeer voor de 
ouders met jonge kinderen 
wordt door bijna iedereen 
aangehouden en de ouders 
van de hogere groepen 
blijven netjes buiten het hek. 

 
 
VANUIT DE OR 
Onderwerp: de ouderbijdrage wordt niet geïnd 
Tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging op 10 november 2020 is 
vastgesteld dat de ouderverenging van onze school financieel gezond is. Ook 
hebben we sinds maart 2020 te maken met vergaande maatregelen om de 
Covid-19 pandemie te bestrijden. Hierdoor zijn bijna alle activiteiten met 
redelijk hoge kosten (denk hierbij aan het schoolreisje) gestopt.  
Ook is er een fusie aanstaande en zijn we van mening dat het opgebouwde 
budget moet toekomen aan de kinderen van Basisschool Dr. Ariëns.  
  



We waren gewend om jaarlijks de (vrijwillige) ouderbijdrage á € 40.- per kind te 
innen. Naast deze bijdrage haalt de oudervereniging ook inkomsten uit het 
ophalen van oud papier en de pepernotenactie.  
Met dit geld worden diverse activiteiten gefinancierd zoals Sinterklaas, Kerst 
activiteiten, schoolreisjes en het jaarlijkse slotfeest..  
  
Het bestuur van de oudervereniging heeft met bovenstaande kennis en de 
reserves die in kas zijn de inning van ouderbijdrage voor de schooljaren 
2019/2020 en 2020/2021 opnieuw bekeken.  
Tijdens de jaarvergadering van 10 november 2020 is daarom besloten om voor 
de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 de (vrijwillige) ouderbijdrage niet te 
innen. 
  
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage kun je contact opnemen 
met de penningmeester van de oudervereniging, Niels Hammer via 
niels.hammer@gmail.com 
 
 
 
TYPECURSUS 
In het nieuwe schooljaar start weer de typecursus op de Holthuizen/fusieschool 
verzorgt door Ravizza. Om een computer zo efficiënt mogelijk te gebruiken is 
het goed om bij de basis te beginnen, het beheersen van het toetsenbord. Het 
is bewezen dat kinderen met een goede typevaardigheid betere 
schoolresultaten behalen. Met een in spelvorm opgezet typeprogramma leert 
uw kind op een speelse manier typen met een blind tien-vingersysteem. Er zal 
gelet worden op een goede typehouding om lichamelijke klachten te 
voorkomen. Daarnaast zal er veel ruimte zijn voor individuele begeleiding. 
Buiten de typevaardigheid bestaan de lessen 
uit een gedeelte tekstverwerking (Word). 
Voor verdere informatie zie de bijlagen. 
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KEIFIT 
Aantal weken geleden hebben wij ( Sportschool Keifit) twee sportdagen 
georganiseerd voor de kinderen van alle basisscholen. We hebben 2 enorm 
goed bezocht en zeer gewaardeerde dagen kunnen bezorgen voor de kinderen.  
Nu dat er Pasen in de aantocht is en nog steeds geen versoepelingen zijn willen 
we weer iets leuks organiseren voor de kinderen en voor hun ouders. Namelijk 
een Pasen wandeltocht.  
Heb jij al leuke plannen voor de paasdagen? Op maandag 5 april, op 2e paasdag 
organiseert Kei-Fit een wandel- & puzzeltocht voor het hele gezin. Ga samen op 
pad en start Pasen bij Kei-Fit. 
Tussen 09:30 en 16:30 uur kun je starten en staan onze Kei-Fit kanjers voor jou 
en je gezin klaar. Start bij Kei-Fit Haaksbergen en ontvang direct een 
consumptie met en wat lekkers. Geef direct bij aankomst jouw gewenste 
dinerbon op, mede mogelijk gemaakt door Restaurant Evers. Deelnamekosten 
zijn 18,50 voor volwassenen en 10,50 voor jeugd. Zien we jou ook met Pasen? 
Mail naar be6y@kei-fit.nl en vermeld daarbij het aantal personen en de 
gewenste starttijd. 
  



 
PASEN: 
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. 
Dat doen we met verschillende activiteiten en ook met verhalen over Jezus en 
de mensen die hij tegenkomt. Helaas kunnen we nog steeds weinig tot geen 
activiteiten organiseren. Geen Paasviering en ook geen deelactie.  
Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen 
herkennen dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, 
maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je weet het niet altijd 
zeker. Tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag 
weer licht zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen. 
Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het 
donker is. Dan twijfel je misschien of het ooit weer licht wordt in je leven. Met 
Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de grenzen van de dood 
heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt. 
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen 
die hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, als 
hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het 
helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het 
licht uiteindelijk overwint. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hartelijke groet namens het team Dr. Ariëns 
 
E.(Els) Wielens adjunct-directeur 
W.H.(Henri) Verheij directeur a.i. 
 

 


