
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers van Basisschool Dr. Ariëns en Holthuizen, 

De afgelopen weken hebben de regiegroep en de werkgroepen weer 

(digitaal) contact met elkaar gehad. Graag nemen we jullie in deze 

fusie nieuwsbrief mee in de stappen die wij de afgelopen periode 

hebben gezet. 

Het Palet 
Op de studiedag van 25 mei heeft een marketing bureau een 

presentatie gehouden over het logo van de nieuwe school. Op basis 

van deze presentatie hebben de medewerkers van basisschool 

Holthuizen en basisschool Dr. Ariëns gezamenlijk een logo voor de 

nieuwe school gekozen. Met veel trots presenteren we hier dan ook 

het logo van Het Palet: 

 
 

De nieuwe school komt medio 2023 midden in een wijk te staan 

waar alle straten naar bekende, beroemde en getalenteerde 

schilders vernoemd zijn. Het palet is een schildersgereedschap dat 

‘meesters’ gebruiken voor het mengen van hun kleuren. Bij het 

oprichten van de nieuwe school worden 2 scholen en hun populatie 

elkaar gemengd en ontstaat er een nieuw meesterstuk. 

De kleurrijkste basisschool van Haaksbergen!! 

Even voorstellen: nieuwe directeur Het Palet Miriam van 

der Heide     
Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik starten als directeur van 

Het Palet. Ik heb ondertussen al fijn kennisgemaakt met de meeste 

personeelsleden op beide locaties, onder het genot van een kop 

koffie. Graag stel ik me vast kort aan u voor. 

 

Scholenfusie 

Vanaf schooljaar 2021/2022 

gaan Basisschool Dr. Ariëns en 

Basisschool Holthuizen samen 

verder als gefuseerde school.  

Voor de fusieschool wordt een 

nieuw schoolgebouw gebouwd 

door gemeente Haaksbergen 

op de huidige locatie van 

Basisschool Dr. Ariëns. 

Dit betekent dat alle leerlingen, 

totdat het nieuwe schoolgebouw 

gereed is, les krijgen in het 

huidige gebouw van Basisschool 

Holthuizen. 

Met deze fusie nieuwsbrief 

hopen wij u als ouder/verzorger 

zo goed mogelijk mee te nemen 

in het volledige proces. 

Wilt u alles nog eens rustig 

teruglezen? Op de websites van 

beide scholen worden alle 

nieuwsbrieven over de fusie 

verzameld onder de knop ‘Fusie’. 

Link website Dr. Ariëns: 

https://arienshbg.nl/fusie/  

Link website Holthuizen: 

https://bsholthuizen.nl/fusie-

holthuizen-dr-ariens/  
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Ik moet u zeggen: “Ik heb er zin in”! Een fantastische uitdaging om na ruim 5 

jaren directeur te zijn geweest van de St.-Bonifatiusschool in de Veldmaat een 

nieuw hoofdstuk te starten. U gaat me ongetwijfeld zien of spreken op de 

speelplaats, in de buurt van of in de school, want ik vind het belangrijk dat u weet 

wie ik ben zodat we elkaar in de toekomst makkelijk kunnen vinden. 

Mijn naam is Miriam van der Heide en ik woon in Sint Isidorushoeve, samen met 

mijn man en drie jongens. In 1994 ben ik als leerkracht gestart en vanaf 1996 

t/m 2010 heb ik in Losser gewerkt als leerkracht en adjunct-directeur. Vanaf 

2010 ben ik directeur bij Stichting Keender. Voordat ik op de St.-Bonifatiusschool 

startte was ik directeur van Basisschool Buurse. Op alle scholen heb ik met veel 

plezier gewerkt en ben ik mooie uitdagingen tegengekomen en dit maakt dat ik 

me in het onderwijs nog steeds als een vis in het water voel. Ik ben geboren en 

getogen in Haaksbergen en heb zelf geruime tijd in de buurt van de Dr. 

Ariënsschool gewoond.  

Kindgericht werken en het onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind heeft altijd mijn 

voorkeur gehad. Het is fijn om samen verder te bouwen aan een nieuwe school met een gemêleerd en 

enthousiast team, betrokken ouders en kinderen. 

Ik wil via deze weg Mirjam Haverkate, Els Wielens en Henri Verheij bedanken voor al het werk dat ze 

hebben verzet het afgelopen jaar in het belang van de fusie. Ik heb veel waardering voor wat al is gedaan. 

Zij hebben er samen met de teams, MR-en en bestuurder voor gezorgd dat de trein rijdt en dat deze 

mooie fusieschool volop in beweging is. Ik stap binnenkort op deze Palettrein en ga na de vakantie iedere 

wagon eens goed bekijken. Samen gaan we verder bouwen aan een kleurrijke nieuwe school in 

Haaksbergen! 

Integraal Kindcentrum (IKC) 
Stichting Keender en Humankind kinderopvang hebben 

een intentieverklaring ondertekend voor IKC Het Palet. 

In IKC Het Palet bundelen onderwijs (Dr. Ariënsschool en 

Holthuizen) en kinderopvang (Humankind) hun krachten. 

Het resultaat? Een optimale doorgaande lijn voor kinderen 

van 2 tot 13 jaar. In een locatie die afgestemd is op de 

eisen van onderwijs en kinderopvang van deze tijd. Naast 

onderwijs zal er in Het Palet ruimte zijn voor peuteropvang 

en buitenschoolse opvang (BSO). 

De ondertekening van de intentieverklaring is de start van 

het onderzoekstraject waarin het hele proces tot aan de 

opening wordt uitgewerkt. Zodra we nieuws hebben 

nemen we jullie daar zeker in mee.  

Gymzaal  
De wethouder heeft, ter voorbereiding van de kadernota, het voorstel richting het College gedaan om bij 

de nieuwe school ook een gymzaal te bouwen. Dit betekent voor de gemeente Haaksbergen extra lasten 

van 31.000 euro per jaar. Het voorstel van de wethouder is terug te lezen op de website van de gemeente 

Haaksbergen en in de Kadernota van 2022 (Klik hier voor de Kadernota 2022). Het college en de raad 

gaan binnenkort in gesprek over de voorstellen in de Kadernota 2022.  

Op 28 juni 2021 om 19:30 uur staat de hoorzitting kadernota van de Gemeente Haaksbergen gepland. 

Tijdens de hoorzitting zal het voorstel van de wethouder ter sprake komen. De hoorzitting is live te volgen 

via de website van de gemeente Haaksbergen. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van spreekrecht 

voor mensen die dat willen (Klik hier voor meer informatie over de procedure aanmelden voor Hoorzitting). 

Artikel Tubantia 

https://www.haaksbergen.nl/Kadernota2022
https://haaksbergen.notubiz.nl/vergadering/797717/Gemeenteraad%20Hoorzitting%20Kadernota%20in%20raadzaal%20met%20live%20uitzending%2028-06-2021


 

Het is uiteindelijk aan de Raad om te besluiten of zij meegaat met het voorstel voor de gymzaal bij het de 

nieuwe school.  

Op 14 juli 2021 om 15:00 uur zal de Raadsvergadering plaatsvinden (niet openbaar). Een belangrijke 

stap en een vergroting van de kans dat een nieuwe gymzaal gerealiseerd kan worden.  

 

Terugblik inloopavond gemeente Haaksbergen 
Op maandag 14 juni jl. vond de inloopavond van de gemeente Haaksbergen plaats voor direct 

omwonenden van basisschool Dr. Ariëns, de nieuwe locatie voor Het Palet. Op de inloopavond werden de 

direct omwonende geïnformeerd over het te wijzigen bestemmingsplan dat noodzakelijk is om de nieuwe 

school en mogelijk ook een gymzaal te kunnen bouwen. Graag informeren wij u ook over de informatie die 

is gedeeld tijdens deze avond.  

In de bijlage bij deze Fusie nieuwsbrief treft u het ‘Informatieblad Inloopavond 14 juni’. Het informatieblad 

bestaat uit verschillende afbeeldingen.  

Plangebied en vertrekpunten 

Onder het kopje ‘Plangebied en Vertrekpunten’ ziet u een satellietfoto van de omgeving van basisschool 

Dr. Ariëns en basisschool Holthuizen. In de satellietfoto is met oranje het plangebied weergegeven. Het 

plangebied is de totale locatie/het totale terrein dat beschikbaar is gesteld voor de nieuwbouw van 

basisschool Het Palet en mogelijk de gymzaal. 

Naast het plangebied kunt u een aantal vertrekpunten/uitgangspunten lezen voor de nieuw te bouwen 

school. 

Stedenbouw/verkeer 

Onder het kopje Stedenbouw/verkeer ziet u verschillende plattegronden. Op de bovenste twee 

plattegronden wordt weergegeven hoe de logische fiets (links) en auto (rechts) verkeersstromen in de 

nieuwe situatie zouden lopen.  

Daaronder treft u een afbeelding van de huidige situatie met daarnaast een tekening van de 

Stedenbouwkundige. Op de afbeelding van de huidige situatie zijn de drie bestaande gebouwen 

weergeven, het gebouw van jongerenwerk, de gymzaal en de school Dr. Ariëns. Deze drie gebouwen 

worden gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe school en mogelijk de gymzaal. Op de tekening van 

de stedenbouwkundige is met oranje en geel weergeven in welk deel van het plangebied de nieuwe 

school en mogelijk de gymzaal gebouwd zouden kunnen worden. 

Stedenbouw 

Onder het kopje ‘Stedenbouw’ vindt u vier perspectieven van de huidige en mogelijke nieuwe situaties. 

Het eerste perspectief geeft de huidige situatie weer met de drie gebouwen. De andere drie perspectieven 

geven een beeld van mogelijkheden indien er in één laag gebouwd gaat worden en/of in twee lagen. De 

voorkeur van Stichting Keender is het bouwen van een school in twee lagen, omdat dit uiteindelijk meer 

ruimte biedt op het terrein en voor een geïntegreerde gymzaal. De mogelijke gymzaal is in de 

perspectieven weergeven met zwarte lijnen.  

Planning 

Het proces van de nieuwbouw en de verschillende onderdelen van dit proces zijn door de gemeente in 

een planning geplaatst. In deze planning ziet u onder andere dat de gemeente de komende maanden aan 

de slag gaat met diverse noodzakelijke onderzoeken voor de bestemmingsplan wijziging. 

Proces 

Tot slot volgt er een tijdlijn met het proces. Aan de bovenkant van de tijdlijn staan verschillende 

informatiemomenten, zo ook de inloopavond van 14 juni 2021. In deze tijdlijn ziet u waarover en wanneer 

u ongeveer informatie vanuit de gemeente kunt verwachten.  

 



 

 

 

Hebt u vragen over het fusietraject van Basisschool Dr. Ariëns en 

Basisschool Holthuizen, kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen 

(FAQ’s) onder de fusie knop op de website van de school. Staat uw 

vraag niet bij de FAQ’s dan kunt u uw vraag mailen naar 

VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl. Wij dragen zorg voor 

een snelle en zorgvuldige beantwoording.  

 

Verhuizing 
In groep 1-2 van basisschool Dr. Ariëns werken de kinderen 

over het thema verhuizen. Ze zijn dit thema gestart met het 

verhuizen van de eerste spullen op een kleuterkar en zijn 

lopend richting basisschool Holthuizen gegaan. Daar 

aangekomen wachtte 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 ze 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 de kinderen heerlijk genoten 

van het spelen in de zandbak en alle nieuwe spullen op 

basisschool Holthuizen. Kortom het was een mooie start voor 

een fijne samenwerking. 

Tijdlijn 

Hierbij geven we u een kijkje in de tijdlijn van het fusieproces.  

 

Met vriendelijke groet, 

Henri Verheij, Directeur a.i. Basisschool Dr. Ariëns en Basisschool Holthuizen 

Mirjam Haverkate, voormalig wnd. directeur van Basisschool Holthuizen, betrokken bij het fusieproces  

 

 

 

 

•Start verhuizing naar Basischool Holthuizen

•28 juni 2021 om 19:30 uur Hoorzitting Kadernota Gemeente 
Haaksbergen

Juni

•14 juli 2021 om 15:00 uur Behandeling Kadernota Gemeente 
Haaksbergen

•Afscheid locatie Basisschool Dr. Ariëns

•Einde schooljaar 2020/2021

Juli

•Start schooljaar 2021/2022 als gefuseerde school in het gebouw 
van Basisschool HolthuizenAugustus

mailto:VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl

