
       

 

Nieuwsbrief 4                                                                                 Vrijdag 25 september 2020 

Opening van het project ‘En toen?!....’ 
Op woensdag 16 september hebben de kinderen genoten van een gezamenlijke opening. U heeft vast en zeker al 
enkele foto’s voorbij zien komen op facebook. In de groepen wordt enthousiast gewerkt aan verschillende 
thema’s.  
Op 9 oktober sluiten we het project met alle kinderen af. Hoe we dat gaan doen, blijft nog een verrassing, maar we 
weten in ieder geval zeker dat we er een bijzondere dag van gaan maken 

       
 
Corona 
Zoals u weet, kent Haaksbergen een groot aantal coronabesmettingen. Ik zal u vanaf nu alleen op de hoogte 
houden van besmettingen, wanneer dat consequenties heeft voor de kinderen en/of de medewerkers van onze 
school. Er is een nieuwe beslisboom gemaakt, die u kunt vinden in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
Voetbaltoernooi 
Het voetbaltoernooi dat op 6 oktober gepland stond voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 gaat niet door. Dit 
toernooi wordt verplaatst naar een later moment.  
 
Van de webmaster. 

De foto’s van de opening van de boekenweek   … toen,  kunt u hier bekijken. 

Opgelet: het wachtwoord voor het bekijken van foto’s en video is met ingang van het nieuwe schooljaar aangepast. 

Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

28-09 Voorstelling ‘Woeste Willem’ in theater de Kappen  Alle kinderen uit de groepen 1 en 2 

30-09 Start Kinderboekenweek ‘En toen!?.....’ Alle kinderen van de school 

09-10 Afsluiting schoolproject ‘En toen?!....’ Alle kinderen van de school 

https://bsholthuizen.nl/media/fotos-groepsactiviteiten-2/


15-10 Studiedag team Alle kinderen vrij 

19-10 t/m 

23-10 

Herfstvakantie Alle kinderen vrij 

 

Nieuws van derden 
 
Een verrassing van Kulturhus Haaksbergen 
Kulturhus Haaksbergen wil iets doen voor de Haaksbergse basisschoolleerlingen. Sinds kort draaien wij elke 
woensdagmiddag een kinderfilm in onze filmzaal om 15.00 uur. Soms betreft het een film voor alle leeftijden, 
soms een film voor 6+. Via www.dekappen.nl kan er bekeken worden welke films er gedraaid worden. Vanwege 
corona is het verplicht om je filmkaartjes van tevoren te reserveren. 
Op woensdag 30 september wordt de film ‘Smallfoot’ gedraaid. Het Kulturhus stelt twee vrijkaartjes beschikbaar 
voor de kinderen van de Holthuizen, die aanstaande maandag worden verloot. De 2 vrijkaartjes liggen aanstaande 
woensdag bij de kassa en kunnen door de winnaars worden opgehaald op naam van De Holthuizen.  
 

 
Opgave Eerste heilige Communie 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Als uw kind in groep vier zit, of hoger, kan het meedoen aan de 
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De viering zal plaatsvinden 
op: 
 

 zondag 6 juni om 9.30 of 11.30 uur in Pancratiuskerk te 
Haaksbergen 
 
Voorbereiding begint eind november! 
We werken met een eigen werkboek ‘Over de drempel’ en beginnen eind 

november! Kinderen (en ouders) willen we meer bekend maken met de persoon van Jezus en het liturgisch jaar als 
inspiratiebron voor ons eigen leven. Ouders, kinderen en pastores trekken samen op.  We rekenen op enthousiasme 
en inzet van eenieder. Scholen kunnen meedoen middels een parallel project, dat geschikt is voor katholieke en niet-

katholieke kinderen in groep 4. Meer informatie vindt u op 
https://www.franciscusparochie.nl/index.php/sacramenten/2-uncategorised/96-eerste-
heilige-communie . 
 
Startavond voor ouders en eerste bijeenkomst voor de kinderen 
De Startavond voor ouders vindt plaats op woensdag 4 november om 20.00 uur in de 
Pancratiuskerk. Van elke deelnemer wordt daar een ouder verwacht. De eerste 

bijeenkomst voor ouders en kinderen samen vindt plaats op zaterdag 21 november om 15.15 of 16.15 uur in de 
Lourdeszaal aan de Sonderenstraat 55. Vanwege de Coronapandemie gaan we werken met kleinere groepen in soms 
grotere ruimten. 
Opgave via onze website vóór 19 oktober 
U kunt uw kind tot 19 oktober opgeven via het aanmeldingsformulier op onze website (contact): 
https://www.franciscusparochie.nl/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=inschrijfformulier . 
 
Oprichting stuurgroep 
Ik zoek drie tot vier ouders die samen met mij zorgen voor een goede organisatie en communicatie, én de taken 
onder de ouders verdelen. Geeft u daarvoor z.s.m. rechtstreeks bij mij op. 
 

Met vriendelijke groet, 
pastor Frank de Heus, 06 300 988 33, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl 
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