
 

Nieuwsbrief 7                                                                 Vrijdag 13 november 2020 

Samenwonen Dr. Ariëns en Holthuizen 
Zoals u weet gaan Basisschool dr. Ariëns en Basisschool Holthuizen met ingang van het nieuwe 
schooljaar samenwonen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen van beide scholen elkaar ontmoeten.  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u hoe we dat gaan organiseren en waarom we dat gaan doen.  
 
Voorleeswedstrijd 
In groep 7 en 8 zijn voorleeswedstrijden gehouden. Wat hebben we met ons allen genoten van de 
prachtige voorleestalenten van de kinderen. Senne uit groep 8b heeft de voorleeswedstrijd 
gewonnen. 
 

        
 
Sinterklaas en Kerst 
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest en de Kerstviering zijn in volle gang. Zodra we weten 
hoe we de beide feesten op school gaan vieren zal ik u dat laten weten.  
 
Week van de mediawijsheid 
In de afgelopen week was de week van de mediawijsheid. Een onderdeel van de week van de 

Mediawijsheid is MediaMasters. Mediamasters is een spannende      ‘serious game’ over de kansen 

en gevaren van digitale media. De kinderen van de beide 

groepen 8 strijden mee de titel ‘Meest mediawijze klas 

van Nederland’.  

 
 
 

 
 



Even voorstellen  
Zoals u weet loopt juf Merle haar LIO-stage in groep 8b. In onderstaande brief  stelt zij zich aan u 
voor.  
 

 

 

Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

14-11 Oud papier enkele ouders uit groep 7 

04-12 Sinterklaas  alle kinderen 

17-12 Kertsviering op school  alle kinderen. De tijd volgt z.s.m.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Via deze weg wil ik me graag voorstellen als LIO stagiaire van groep 8b. Ik 
ben Merle Tenhagen, ben 22 jaar en woon sinds dit jaar in de Hoeve. Ik 
ben opgegroeid in Rietmolen met mijn ouders en drie oudere zussen. In 
mijn vrije tijd speel ik volleybal bij RIVO in Rietmolen. Daarnaast ben ik 
bezig met het afronden van de opleiding PABO. Vanaf het begin van het 
schooljaar tot het einde ben ik aanwezig op de donderdag en vrijdag. Als 
LIO-stagiaire ga je steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor je groep. 
Op het begin sta ik naast Denise, in de loop van het jaar zou ik meer taken 
van haar overnemen en uiteindelijk de groep draaien met Kim en Denise. 

 


