
 

Nieuwsbrief 8                                                                 Vrijdag 27 november 2020 

Samenwonen Dr. Ariëns en Holthuizen 
Vorige week hebben de kinderen van groep 6 van de Holthuizen en van groep 5-6 van de dr. Ariëns 
samen gespeeld in de pauze.  
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 van de Holthuizen en van groep 7-8 van de dr. Ariëns 
elkaar ontmoet. Beide momenten zijn als zeer positief ervaren.  
De kinderen van de dr. Ariëns hebben groep 6 en groep 7 van de Holthuizen uitgenodigd om ook een 
keer op hun plein te komen spelen. Daar geven we graag gehoor aan.  
Op woensdag 2 december om 10.00 uur gaan de kinderen van groep 6 naar de dr. Ariëns en op 
vrijdag 11 december gaan de kinderen van groep 7 naar de dr. Ariëns. Fijn om elkaar op deze manier 
beter te leren kennen.   
 

         
 
Voorbereidingen voor het samenwonen 
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het samenwonen van de beide scholen in volle 
gang. Els en ik worden hierin ondersteund door een fusietrajectbegeleider. In de afgelopen periode 
hebben we samen gekeken naar dat wat voor het onderwijs van belang is om een goede start te 
kunnen maken in het nieuwe schooljaar. Aanstaande maandag verbinden de teamleden zich aan 
verschillende werkgroepen, die bestaan uit collega’s van beide scholen om de deelopdrachten uit te 
werken.  
 
Communicatie    
In de komende periode zoeken we naar een manier om u vanaf januari 2021 zo goed mogelijk mee te 
kunnen nemen in het fusieproces. Na de kerstvakantie verschijnen er op gezette tijden gezamenlijke 
nieuwsbrieven. Op onze website onder het kopje nieuws => ‘fusie Holthuizen – Dr. Ariëns’, delen we 
informatie over de fusie.  
We kunnen ons ook heel goed voorstellen dat er bij u een behoefte is om in gesprek te gaan. Heeft u 
ideeën hoe we de communicatie met u zo goed mogelijk vorm kunnen geven in deze coronatijd of 
wilt u delen wat uw behoefte en/of wens is in de communicatie over de naderende fusie? Laat u me 
dat dan weten door een mail te sturen naar m.haverkate@keender.nl  
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Social Media 
In de afgelopen periode is een medewerker van Bureau Halt in de 
groepen 8 geweest om de kinderen te wijzen op het veilig en goed 
gebruik van whatsapp en andere social media. Ook is er met de 
kinderen gesproken over signalen van online pesten.  
Op 7 januari 2021 komt de medewerker van Bureau Halt in groep 7. 
In de bovenbouwgroepen worden de gedragsafspraken zoals u 
hiernaast ziet met de kinderen besproken.  
We merken dat kinderen zich niet altijd houden aan deze afspraken. 
Helaas komt het voor dat er dingen worden gedeeld, die kwetsend 
zijn. Vaak gebeurt dat na schooltijd en krijgen wij er pas de volgende 
dag mee te maken. U zult begrijpen dat dat van invloed is op een 
rustige start van de schooldag.  

Wij willen u vragen om het gedrag op social media met uw kind te bespreken. Wilt u ook regelmatig  
meekijken op de mobiele telefoon, de computer, laptop of tablet waarop uw kind werkt? Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat er op een goede manier gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden 
die social media biedt.  
 
Verrassing 
Afgelopen maandag werden we blij verrast door een ouder van de Ouderraad van Basisschool  
dr. Ariëns.  Zij bracht 5 kilogram pepernotendeeg, verpakt in zakken van 1 kg. Alle kleuters en de 
kinderen van groep 3 hebben van dit deeg heerlijke pepernoten gebakken. Het rook lekker in de 
school en ik kan u zeggen dat ze ook heerlijk smaakten.  
 
Sinterklaas  
Zoals u hebt kunnen zien in de schoolagenda vieren we op 4 december het sinterklaasfeest met de 
kinderen. Alle kinderen komen die dag op de normale tijd op school en nemen hun eigen eten en 
drinken mee voor zowel de ochtend- als de middagpauze.  
Sinterklaas heeft de kinderen al laten weten dat hij dit schooljaar niet op school komt. Hij werkt 
vanuit het Pietenpaleis. Gelukkig heeft Sinterklaas beloofd dat hij en zijn Pieten ons niet vergeten. En 
de kinderen vergeten Sinterklaas ook niet. Ze weten dat de Sint altijd erg blij wordt van de mooie 
optredens. Daarom zorgen we er ook dit jaar voor dat Sinterklaas van deze optredens kan genieten. 
Hoe we dat doen? Dat is nog even een verrassing.   
Eén ding is zeker…. We gaan er een fantastische dag van maken.  
 

 
 



Kerst 
De kinderen van groep 6 zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstmusical. Helaas kunnen 
we de musical niet opvoeren voor de ouders. We denken na over een alternatief, zodat ouders toch 
kunnen genieten van het optreden van hun zoon of dochter.  
De kerstcommissie is bezig met de voorbereidingen voor het kerstfeest op donderdag 17 december 
van 17.00 uur tot 18.30 uur. Ook dit feest krijgt door de coronamaatregelen een andere invulling.  
Het is niet Coronaproof om in elk gezin hapjes te maken voor een kerstbuffet in de klas. We zijn op 
zoek naar een alternatief, zodat de kinderen toch samen op school kunnen eten.  
In een volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie.   
 
Belangrijke data 
 

Data Activiteit Voor wie? 

04-12 Sinterklaasfeest Alle kinderen 

07-12 Online MR vergadering MR leden 

12-12 Oud Papier Enkele Ouders groep 1-2C 

17-12 Kerst  op school van 17.00 uur tot 18.30 uur Alle kinderen  

18-12 Laatste schooldag in 2020, vanaf 14.15 uur 
kerstvakantie 

Alle kinderen 

 
 

Nieuws van derden 
 

Kerstavond viering voor kleuters en hun (groot)ouders en verzorgers 
24 december om 16.00 uur is in de Bonifatiuskerk  

een kerstavondviering voor de kleuters. 

Uiteraard onder voorbehoud en met inachtneming 

van de actuele RIVM voorschriften.    

We brengen het kindje naar de kribbe, lezen en 

kijken het kerstverhaal. We horen liederen over 

een kind dat in de nacht geboren wordt. We bidden 

én we versieren de kerstboom met een hopelijk 

door jou meegebrachte kerstengel.   

 

We vragen alle kinderen een kerstengel te 

maken en mee te brengen. Het voorbeeld en een 

werkbeschrijving vind je hieronder/hiernaast.  

Maak een touwtje aan de achterkant zodat de 

kerstengel goed opgehangen kan worden.  

 

We zien je graag op maandag 24 december, 16.00 uur in de Bonifatiuskerk.  

Aanmelden is verplicht en kan via: joswestendorp@home.nl of tel. 06-18600463 
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Kerstengel maken om mee te nemen naar de viering op kerstavond in de 

Bonifatiuskerk op 24 december 2020, aanvang viering 16.00 uur.  

Wat heb je nodig:  

schaar 

lijm 

kleurtjes 

werkblad kerst engel 

Hoe doe je dat? 

Print het werkblad uit. Voorzie de engel van mooie kleuren, en/of versier hem met 

glitters en sterren. Knip dan de kerstengel uit, vouw rond en plak de uiteinden over 

elkaar heen. 

Dit werkje kan al door zeer kleine kinderen gemaakt worden. Het zou kunnen dat ze 

misschien wat hulp nodig hebben bij het uitknippen. 

Maak een gaatje aan de achterkant en haal er een stevig touwtje door. Hieraan kun je 

de kerstengel ophangen.  

Je kerstengel is nu klaar om mee te nemen naar de kleuterviering in de 

Bonifatiuskerk op dinsdag 24 december, aanvang 16.00 uur. Dan hangen we hem na 

de viering in de kerstboom in de kerk.  

 

Tot dan! Werkblad Kerstengel 

Zie hierna  

 



 

 

 
 


