Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Samen vooruitkijken
Belangrijke data:
Beste ouders van De Arenberg,
Start schooljaar:
Maandag 24 augustus
2021

Wij hopen dat u een hele fijne vakantie
heeft gehad. En u samen met uw
kinderen en familie, ondanks alle
coronaregels, er toch van heeft kunnen
genieten.
Wij zijn weer opgeladen en we zijn klaar
voor een nieuw schooljaar! We hebben
er ontzettend veel zin in! We hopen dat
de leerlingen er ook weer veel zin in
hebben.

Lokalen schooljaar 2020-2021 (herhaling)
Dit
schooljaar
gaat
uw
kind
hoogstwaarschijnlijk naar een ander lokaal.
Omdat het vorig schooljaar als onduidelijk werd
ervaren, heb ik nu een overzicht gemaakt in
welk lokaal de leerlingen komen.
Lokalen beneden:

Lokalen boven:

Coronamaatregels
Ook zullen we de komende tijd de
coronamaatregels moeten handhaven gezien de
huidige ontwikkelingen.
Hieronder vermeld ik u de belangrijkste regels:
-

-

-

-

De leerlingen komen via de verschillende poorten naar binnen.
Omdat uw kind mogelijk in een andere groep zit, kan dit dan ook
via een andere poort zijn.
Groep 1-2 A, 1-2D en 3A gaan via de poort bij juf Jacqueline
Groep 7-8, 7, 6 en 5-6 gaan door de poort bij de afvalbak
Groep 3B, 8, 4 en 5 gaan door de hoofdpoort
Groep 1-2B en 1-2C gaan door de kleine poort bij het schoolplein
Ouders van groep 1-2B en 1-2C mogen bij het ophalen wel hun
kind op het schoolplein ophalen
Wilt u zich als ouder wel aan de 1,5 meter maatregel houden?
De leerlingen, die ’s morgens voor schooltijd en ’s middags voor
schooltijd pleinwacht hebben, lopen gelijk door naar het
schoolplein. De leerkracht zal aangeven wanneer uw kind
pleinwacht heeft. Dit is anders dan eind vorig schooljaar. Toen
hadden de leerlingen geen pleinwacht. Omdat de leerlingen nu
weer door elkaar mogen spelen, kunnen we dit weer gewoon
gaan doen
Ook zal de TSO (Tussenschoolse opvang) weer op de oude manier
gaan draaien(van voor de coronatijd).
Ouders, van leerlingen die nieuw op school komen, mogen wel de
school in via de nooddeur van de groep. Zij vullen dan een
gezondheidsverklaring in. In het lokaal liggen hiervoor
formulieren voor u klaar. Dit formulier wordt twee weken
bewaard en daarna wordt het versnipperd.
Wanneer het echt noodzakelijk is dat u als ouder in de school
moet zijn, dan zal u verplicht een gezondheidsverklaring in

-

moeten vullen. Wij zouden het prettig vinden als u dan gebruik
maakt van de nooddeur van de groep waar u moet zijn.
Als u op vakantie bent geweest in een gebied dat toen
oranje/rood was en werd, dan zult u in quarantaine moeten en
kunt u uw kind niet naar school toebrengen. Vraagt u dan een
buurvrouw of kennis om uw kind naar school toe te brengen.

Chromebooks
Vanaf dit schooljaar hebben alle kinderen van de
groepen 4 tot en met 8 een chromebook tot hun
beschikking. Deze staan op school in grote
oplaadkasten en hier zullen we dagelijks gebruik van
gaan maken. Verder krijgen ook alle kinderen van ons een koptelefoon.
Dit is een stevigere koptelefoon dan voorheen. Als deze koptelefoon
kapotgaat, gaan wij u vragen om een nieuwe koptelefoon aan te schaffen
via school. We hebben voor dit laatste gekozen om eenheid te houden
binnen onze school. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Facebook: https://www.facebook.com/rkbsarenberg
Instagram: @rkbsarenberg

We wensen u nog een heel fijn
maandag!! Wij hebben er zin

Team De Arenberg

weekend toe en tot
in!

