
 

Nieuwsbrief 11                                                                     Zaterdag 2 januari 2021 

 
Gelukkig nieuwjaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens alle medewerkers van Basisschool Holthuizen wens ik u een goed en vooral gezond 2021 
toe. We hopen op een jaar met mooie uitzichten. Een jaar waarin we weer spontaan dingen kunnen 
plannen en bovenal een jaar waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten.   
 
Thuisonderwijs 
Het nieuwe jaar begint aanstaande maandag met het thuisonderwijs. Voorlopig gaan we ervan uit 
dat dit twee weken duurt en hopen we dat we de kinderen op 18 januari weer mogen verwelkomen 
op school. In nieuwsbrief 10 heeft u informatie gekregen die van belang is voor het thuisonderwijs. 
Ook heeft u in de bijlage bij nieuwsbrief 10 de handleidingen van Teams en van Snappet ontvangen.  
We wensen alle kinderen en alle ouders heel veel succes met deze thuiswerkperiode.  Zijn er vragen 
of heeft u een opmerking, stuurt u dan een mail of een chat naar de betreffende 
groepsleerkracht(en).  
 
Noodopvang 
In de komende twee weken is er op school van 8.30 uur tot 14.15 uur noodopvang voor de kinderen, 
waarvan de ouders in een cruciaal beroep werken. Elke dag is er in ieder geval één leerkracht 
aanwezig met een onderwijsassistent en enkele stagiaires. De overige leerkrachten verzorgen het 
thuisonderwijs.  
Wanneer uw kind naar de noodopvang komt neemt het zijn/haar schoolwerk mee.  
Denkt u ook aan de inlogcodes! We geven geen onderwijs, maar zullen de kinderen zo goed mogelijk 
ondersteunen bij het maken van de weektaak.  
Op de dagen dat de leerkrachten ingezet worden voor de noodopvang zijn zij niet bereikbaar en 
geven zij geen online onderwijs.    
 
Vragen over de fusie 
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat er bij veel ouders behoefte is aan het stellen van 
vragen m.b.t de naderende fusie van Basisschool dr. Ariëns en Basisschool Holthuizen. Op 
onderstaand mailadres kunnen ouders van beide scholen hun vragen stellen.    

VragenFusieschoolAriensHolthuizen@keender.nl 
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