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Sinterklaasfeest 
De Sint en zijn Pieten zijn weer naar Spanje. Alle kinderen zijn enorm verwend. Gelukkig kwam de 
pakjesbus onder begeleiding van de politie nog net op tijd op school om de cadeautjes te brengen. 
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 5 hebben genoten van de mooie optredens in de hal. In ons 
speelgoedmuseum lagen de prachtige surprises gemaakt door de kinderen van groepen 6 t/m 8. Alle 
kinderen hebben een bezoekje aan dat museum gebracht. Een groot compliment voor de 
bovenbouwkinderen. Wat hebben zij er veel werk van gemaakt om elkaar te verrassen.          
 

          
 

      
 
Aandacht voor eenzaamheid tijdens de feestdagen 
In de komende week maken alle kinderen een kerstkaart met een wens voor het nieuwe jaar. Wij 
zorgen ervoor dat deze kaarten op de goede plek komen. Wanneer de kinderen zelf iemand met een 
kaart willen verrassen dan nemen ze de kaart mee naar huis om hem bij de juiste persoon te 
bezorgen. 
 
 



Kerst 
Op donderdag 17 december vieren we met de 
kinderen Kerst op school.   
De kerstcommissie heeft een mooi programma 
voorbereid voor alle groepen. Hieronder leest u 
wat de kinderen op deze dag kunnen 
verwachten. De schooldag begint voor alle 
kinderen om 8.30 uur. De kinderen nemen voor 
de eerste pauze eigen eten en drinken mee.  
 
 

Het programma voor groep 1 t/m 3: 
-         Donderdag 17 december kijken de kinderen om 10.30 uur naar de kerstmusical in de hal. 
-      Om 12.00 uur zijn we vrij.  
-          ’s Avonds komen de kinderen om 17.00 uur op school. De leerkrachten staan buiten om de    

kinderen te ontvangen.  
-      In de klas wordt gezamenlijk gegeten.  
-         Om 18.30 uur sluiten we af en worden de kinderen door de leerkrachten naar buiten gebracht.  
Het programma voor groep 4 t/m 8: 
-          Donderdag 17 december zijn de kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
-          ’s Avonds komen ze om 17.00 uur op school.  
-      in verband met de voorbereidingen voor de musical worden de kinderen van groep 6 om  
       16.30 uur op school verwacht.  
-         Vanaf 17.00 uur kijken we naar de kerstmusical opgevoerd door groep 6.   
-      Na de musical gaat ieder naar zijn eigen klas om daar samen te eten.  
-      Om 18.30 uur sluiten we af.  
 
In verband met de drukte die kan ontstaan bij het halen en brengen van de kinderen willen we u 
vragen om alert te zijn op de anderhalve meter maatregel. Om het aantal volwassenen op/bij het 
plein te beperken gaan we ervan uit dat één ouder/verzorger per gezin het kind/de kinderen naar 
school brengt en weer komt halen. Op vrijdag 18 december is de laatste schooldag in het jaar 2020. 
Alle kinderen gaan tot 14.15 uur naar school en nemen op deze dag voor beide pauzes eten en 
drinken mee.  
 
Musical 
Zoals u weet is groep 6 de kerstmusical aan het voorbereiden. Juf Inge en meneer Floris hebben met 
hulp van een aantal kinderen uit groep 6 de achterwand van het decor geschilderd. Van de firma 
Woongeluk uit Haaksbergen kregen we de vloerbedekking aangeboden. Het podium kan nu verder 
worden aangekleed. In de komende week kunnen de kinderen op een geluiddempende ondergrond 
hun talenten laten zien. Namens de kinderen willen we de firma Woongeluk heel hartelijk bedanken.   

 
 



 

Nieuwjaarsproost 
Op maandag 4 januari proosten we met de kinderen op het jaar 2021. Helaas kunnen we hierbij geen 
ouders ontvangen. Hoe we met elkaar het nieuwe jaar inluiden blijft nog een verrassing. Dat gaat u 
op 4 januari zien in een nieuwsflits. 
 
In gesprek met ouders 
Op vrijdagmiddag 4 december zijn de voorzitter van de MR, Anke Mulder, onze intern begeleider 
Miranda Bouwman en ik met een aantal ouders in gesprek gegaan over de zorgen en de vragen die er 
zijn rondom: 

- de beoogde locatie voor de fusieschool 
- de infrastructuur en daarmee de veiligheid om de fusieschool 
- de stand van zaken met betrekking tot de gymzaal  
- de onduidelijkheid of er wel of geen voorziening komt voor kinderopvang, voorschoolse- en 

naschoolse opvang.  
Wij (Anke, Miranda en ik) kijken terug op een prettig, constructief gesprek. De MR neemt de ouders 
die aanwezig waren mee in de vervolgstappen die worden ondernomen. Ik houd u hiervan op de 
hoogte via de nieuwsbrief. 
 
Ventilatie in de school  
In week 51 krijgen alle lokalen een nieuwe CO2 meter. Er is afgesproken dat de school in de komende 
winterperiode extra wordt verwarmd. De leerkrachten zorgen voor een goede ventilatie door voor- 
en na schooltijd én in de pauzes alle ramen en deuren open te zetten. Wanneer de kinderen binnen 
zijn doen we alleen de bovenramen open. Het lokaal zal dan snel weer opgewarmd zijn. We houden 
de CO2 meters in de gaten en blijven alert of  er voldoende zuurstof in de lokalen is. Wanneer dat  
niet het geval is ondernemen we actie.  
 

Van de webmaster. 

Op de website zijn de notulen van de MR vergadering van juni 2020 geplaatst. U leest ze hier. 

Verder kunt u hier het jaarverslag 2019-2020 van onze school lezen. 

De foto’s /video’s van het Sinterklaas gebeuren kunt u hier bekijken.  

Resultaten delen voor onderzoek 
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen 
vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze 
gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook 
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek, vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen. Deze 
kunnen helpen het onderwijs in Nederland te verbeteren.  
 
Wij ontvangen jaarlijks rapporten voor het basisonderwijs vanuit het Nationaal Cohort Onderzoek 
(NCO, www.nationaalcohortonderzoek.nl). Vanaf 2021 kan dit rapport uitgebreid worden met een 

https://bsholthuizen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Vastgestelde-notulen-OR-03-03-2020.pdf
https://bsholthuizen.nl/wp-content/uploads/2020/11/jaarverslag-2019-2020.pdf
https://bsholthuizen.nl/media/fotos-groepsactiviteiten-2/
http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/


hoofdstuk over leergroei. Daarnaast brengt het NCO in maart 2021 eenmalig een terugkoppeling uit 
over de gevolgen van de COVID-maatregelen op de leergroei van de leerlingen. Deze informatie 
willen wij graag ontvangen. Wij gaan hiervoor de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor 
onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit gaat vanuit ons leerling 
administratiesysteem. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 
opgeslagen voor het NCO. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor 
andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook 
in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van 
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de 
wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken 
die zij maakt.  
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw kind(eren), dan kunt u dit laten 
weten door vóór maandag 4 januari een mail te sturen naar m.haverkate@keender.nl. De school 
zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind(eren) niet aan het CBS gestuurd worden.   
 
Belangrijke data 
 

Data Activiteit Voor wie? 

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

17-12 Alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Kerstviering van 17.00 uur tot 18.30 uur 

Alle kinderen  

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

Alle kinderen 

04-01 Nieuwjaarsproost Alle kinderen 

 
 

 

http://www.cbs.nl/
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