
 
 

VANUIT DE DIRECTIE 
Een onderwijsteam puzzelt wat af in een schooljaar. Puzzelen hoe de formatie rondkomt, 
puzzelen hoe we aan vervangers komen en voldoende ondersteuning in de klas, puzzelen 
hoe digitale middelen en mogelijkheden voor onderwijs optimaal kunnen worden ingezet. 
Puzzelen hoe iedereen nascholing kan volgen, alleen al BHV en EHBO. Puzzelen hoe gelijke 
kansen en talenten ruim baan krijgen voor leerlingen en het team. Puzzelen om alle 
afspraken gepland te krijgen zodat je agenda beheersbaar blijft. Wat een uitdaging de laatste 
periode van het schooljaar!! Sinds de coronacrisis en de fusie van beide scholen zijn daar nog 
enkele puzzelstukjes bijgekomen. Sommigen ervaren dit als een uitdaging van 1000 stukjes 
naar 10.000 stukjes, anderen zoeken naar eindeloze mogelijkheden van een tangram om 
met steeds dezelfde stukjes nieuwe figuren te leggen. In al dit gepuzzel slagen we er als 
onderwijsteam in om van een kruiswoordpuzzel tevens een sudoku te maken.  
 

Uiteraard wordt er thuis ook veel gepuzzeld. Hoe 
organiseren we ons werk en de schoolgaande 
kinderen? Hoe plannen we de week met daarin 
ook de sporten, hobby’s en andere activiteiten? 
Hoe zorgen we ervoor dat alles op rolletjes loopt 
en er ook nog tijd voor ontspanning blijft? 
Hieronder de oplossing van een voor ons actuele 
puzzel namelijk de groepenverdeling 2021-2022. 
 
 

GROEPEN SCHOOLJAAR 2021-2022 
Een grote puzzel die we nog te leggen hadden was de groepenverdeling voor schooljaar 
2021-2022. Een flinke uitdaging omdat 2 scholen gefuseerd worden en er daarom nog 
nadrukkelijker gekeken moest worden naar de criteria die hieraan ten grondslag liggen. 
Voor ons was het belangrijk dat er een evenwichtige verdeling zou plaats vinden. Een 
verdeling waarbij de zorgniveaus en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen centraal 
staan. Daarnaast hebben de leerlingen aangegeven wat hun wensen waren. Op basis van 
deze gegevens hebben we een zorgvuldige verdeling van de leerlingen/groepen van de 
Ariens en de Holthuizen kunnen maken. Wij hebben voor elk kind een passende plek 
gevonden waarbij er zorgvuldige afstemming heeft plaatsgevonden t.a.v. het 
sociaal-emotioneel welbevinden en de specifieke onderwijsbehoeften. 
Wij denken dat er nu sprake is van een zorgvuldige en een zo evenwichtig mogelijke 
verdeling. 
 
Door op de groep te klikken ziet u welke kinderen in die groep zitten 
Groep 1-2A, Groep 1-2B, Groep 1-2C, Groep 3A, Groep 3B, Groep 4A, Groep 4B,  
Groep 5A, Groep 5B, Groep 6A, Groep 7A, Groep 7B, Groep 8A, Groep 8B 
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GYMZAAL IN NIEUWBOUW 
 

Deze week gaf de wethouder aan dat hij 
ter voorbereiding van de kadernota het 
voorstel richting het College zal doen om 
bij de nieuwe school ook een gymzaal te 
bouwen. Dit betekent voor de gemeente 
Haaksbergen extra lasten van 31.000 euro 
per jaar. 
In de loop van de week zal dit voorstel 
openbaar worden gemaakt (via de 

website van de gemeente Haaksbergen). Op 28 juni zal dit thema tijdens de hoorzitting ter 
sprake komen. Mogelijk is daar ook gelegenheid om gebruik te maken van spreekrecht voor 
mensen die dat willen. Het is uiteindelijk aan de Raad om te besluiten of zij meegaat met dit 
voorstel. 
Op 14 juli zal de Raadsvergadering plaatsvinden. Een belangrijke stap en een vergroting van 
de kans dat een nieuwe gymzaal gerealiseerd kan worden. 
 
VANUIT HET TEAM 
De eerste spullen zijn verhuist.  

In groep 1-2 werken we de komende weken over het thema verhuizen. 
We zijn dit thema gestart met het verhuizen van de eerste spullen op een kleuterkar en zijn lopend 
richting Holthuizen gegaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daar aangekomen wachtte ons een warm welkom door de kleuters en collega’s van de 
kleutergroepen.  Er zijn kinderen die elkaar over en weer al blijken te kennen. Hoe fijn is dat.  
De kinderen van de Dr. Ariëns kijken eerst de kat uit boom, maar eenmaal binnen raken ze gelijk 
enthousiast. Een paar “sterke” kinderen van beide scholen helpen met het uitladen van de spullen en 
we nemen een kijkje in de kleutergroepen.  
 



De kinderen willen niet 
gelijk mee terug naar de 
Dr. Ariëns, want ze hebben 
nog niet buiten gespeeld. 
Dus i.p.v. buiten spelen op 
het eigen plein hebben we 
op de Holthuizen heerlijk 
genoten van het spelen in 
de zandbak en alle nieuwe 
spullen. Kortom het was 
een mooie start voor een 
fijne samenwerking.  

 
 
 
 
 

6 juli Pleinfestival voor alle kinderen van 
basisschool Dr. Ariëns 
Op dinsdag 6 juli organiseren we een Pleinfestival. 
Omdat ook het afgelopen schooljaar veel activiteiten 
helaas niet door konden gaan hebben we deze dag 
georganiseerd. Deze dag is alles in 1 -> schoolreis, 
juffen- en menerendag, afsluiting schooljaar en wat 
er verder nog te vieren valt. De tijden zijn net als een 
gewone schooldag. 
De kinderen nemen deze dag geen eten en drinken 
mee. 
De meeste activiteiten zullen buiten plaats vinden. 

Denk aan bescherming bij felle zon. 
Wat betreft de kleding; geen slippers en makkelijk zittende kleren i.v.m. de sportonderdelen. 
Het belangrijkste om mee te nemen: “Goede zin”, want we gaan er een geweldige feestdag 
van maken! Tussen 15:00-17:00 uur bent u als ouders ook welkom om het schooljaar af te 
sluiten en afscheid te nemen van het schoolgebouw Dr. Ariëns. U ontvangt hiervoor op 
maandag 14 juni via de oudste van het gezin een apart opgavestrookje. Dit moment is alleen 
bedoeld voor de huidige kinderen van onze school met hun ouders, 
 
 
 
FUSIE 
Vorige week vrijdag 4 juni ontving 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 stellen van vragen. VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl 
 
 
 
 



PARRO 
 
Na de zomervakantie gaan wij starten met Parro. Op beide scholen werken we met het 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Parro is een communicatie-app en onderdeel van 
Parnassys. De app zorgt ervoor dat ouders en school op een eenvoudige en veilige manier 
kunnen communiceren, zowel één op één als met de gehele groep. Ook worden activiteiten 
en oudergesprekken hierin georganiseerd en kunnen foto’s op een AVG veilige manier 
gedeeld worden.   
 
Al snel na de zomervakantie vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Wij willen dan 
graag Parro inzetten om dit te organiseren. Vandaar dat wij u nu al willen vragen om uzelf te 
registreren. Binnenkort ontvangt u een e-mail zodat u ook Parro kunt gebruiken. Om van 
start te gaan met Parro volgt u onderstaande stappen.  
 
Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met c.wentink@keender.nl  
(Dr. Ariëns) of m.bouwman@keender.nl (De Holthuizen).  
 
 

 

1 

Accepteer de uitnodiging 
Binnenkort ontvang je van een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen 
van je kind”. Je bent nu toegevoegd aan de groep. Heb je al een ParnasSys-account dan 
kun je inloggen en ga door naar stap 3. Heb je nog geen ParnasSys-account. Dan volgt 
de tweede mail en ga je door naar stap 2. 

2 

 
Maak je account actief 
Vanuit ParnasSys krijg je een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maak 
je een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is 
verlopen, kun je de leerkracht vragen om je opnieuw uit te nodigen. 
 

3 

Inloggen 
Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro natuurlijk op je telefoon gebruiken door de 
app te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruik je Parro liever vanaf 
de computer? Log dan in op talk.parro.com. 

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

 

 
 
 

ZOEK OP ‘PARRO’ IN: 

 

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com. 

mailto:c.wentink@keender.nl
mailto:m.bouwman@keender.nl
https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
http://www.parro.com/ouders


 
 

 

DATA ACTIVITEIT VOOR WIE? 

WEEK 24 
14 JUNI 18 
JUNI 

Woensdag 16 juni, laatste studiedag 
alleen Dr. Ariëns, alle kinderen vrij 

Team Ariëns 

WEEK 25 
21 JUNI-25 
JUNI 

  

WEEK 26 
28 JUNI-2 JULI 

Vrijdag 2 juli Rapporten mee 
Kennismaken leerlingen met nieuwe 
leerkracht 

Alle leerlingen gr. 1 t/m 7 met 
leerkrachten 

WEEK 27 
5 JULI-9 JULI 

Dinsdag 6 juli laatste schooldag voor 
de kinderen, pleinfestival. 
 
Woensdag 7 juli inpakdag 
Donderdag 8 juli de school gaat 
verhuizen 

Allen 
 
 
Team Ariëns 
Team Dr. Ariëns 
 

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


