
                                           

 

 

Haaksbergen, 27 november 2020 

 

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

 

Afgelopen week hebben Els en Mirjam gesproken met de wijkagent en de jeugdagent over de onrust 
tussen een aantal kinderen in onze wijk.  
Wij vinden de pesterijen, het treiteren en daarmee de onrust die is ontstaan onacceptabel.  
We  blijven hier daar dan ook zeer alert op, omdat elk kind zich veilig moet voelen op school en in de 
wijk.  
We hebben afgesproken dat we een melding doen bij de politie wanneer de onrust op één van beide 
schoolpleinen ontstaat op het moment dat wij zelf nog in de school aanwezig zijn.  
 
De politie vraagt u om een melding te doen wanneer de onrust zich voordoet in uw buurt.  
Dat kunt u doen via het telefoonnummer 0900-8844 
Op het moment dat er een melding gedaan is onderneemt de politie aktie.  
 
Vanuit beide scholen en in de samenwerking met Humankind zetten we in op een positieve 
ontwikkeling. Gelukkig horen we van de kinderen dat er nu ook op een fijne manier met elkaar 
contact wordt gezocht.  
We hopen dat we een goede manier hebben gevonden om de onrust te stoppen en vragen u er 
samen met ons voor te zorgen dat deze positieve ontwikkeling zich voortzet.  
 
Op dinsdag 8 december organiseert Humankind van 15.00 uur tot 16.00 uur een sportief samenzijn 
voor alle kinderen in de wijk.  
Op de volgende bladzijde leest u waarom zij dat willen doen en hoe zij daar invulling aan geven.   

 



                     

 

Beste ouders/verzorgers, 

Wij willen kinderen op allerlei manieren laten ervaren dat bewegen leuk is en goed doet. Door te 

bewegen en te sporten leren kinderen samenspelen en samenwerken. Kinderen krijgen 

zelfvertrouwen als het hen lukt om de bal in een goal te trappen of door samen een dans te creëren. 

Daarnaast leert het kind omgaan met grenzen, verlies en lastige dilemma’s oplossen. 

Het gezegde luidt; “Sport verbroedert!” Daarom organiseren wij in aanloop naar het samen onder 

één dak gaan wonen op dinsdag 8 december van 15.00 tot 16.00 een sportief samenzijn. Alle 

leerlingen van groep 5, 6, 7, 8 van beide scholen kunnen zich opgeven voor een leuke, sportieve 

middag. De activiteit is op het plein van kindcentrum de Holthuizen. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

Vanwege alle coronamaatregelen, maar ook vanwege de organisatie is het fijn om te weten hoeveel 

kinderen er meedoen met de activiteit. Je kunt je kind(eren ) opgeven via 

bsoholthuizen@humankind.nl. Aanmelden graag vóór 2 december.  

Omdat het nu nog niet is toegestaan dat ouders aanwezig zijn bij activiteiten willen wij jullie vragen 

in de mail naast de naam van het kind ook een telefoonnummer te geven waar wij jullie eventueel 

kunnen bereiken mocht dit nodig zijn. 

Deze middag is voor ons een pilot. Na afloop zullen wij evalueren of het voor herhaling vatbaar is  

welke eventuele verbeterpunten we meenemen. De mening van de kinderen is daar erg belangrijk in. 

Mochten jullie n.a.v. deze informatiebrief nog vragen hebben, dan kunnen je die stellen aan Nathalie 

Gribbroek locatiemanager Humankind via nathaliegribbroek@humankind.nl. 

 

Hartelijke groet, 

Els Wielens, wnd. Directeur Basisschool Dr. Ariëns  

Mirjam Haverkate wnd. Directeur Basisschool Holthuizen 

Nathalie Gribbroek Locatiemanager Humankind 
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