Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Samen terugkijken
Belangrijke data:
Startgesprekken
22 en 24 september

Informatieavond en inloopavond
Gisteren stonden alle Powerpointpresentaties klaar voor
u om op deze alternatieve manier een informatieavond te
houden. Ik hoop dat u met veel plezier deze Powerpoints
heeft bekeken en u voldoende informatie heeft gekregen
over het schooljaar 2020-2021. De presentaties staan nog
twee weken op de website. www.arenberg.nl
Mochten er vragen zijn, dan mag u deze altijd nog stellen. U kunt de
leerkracht of mij altijd nog een Parrobericht hierover sturen.
Ook hebben de leerlingen gisteren een blad met gekleurde foto’s
meegekregen over hun klas en onderdelen van het lesprogramma. Heeft
uw kind u een mooi verhaal verteld? Weet dat dit geen verhaal is, maar
dat het bijna dagelijks bij uw kind in de klas te zien is.
Samen vooruitkijken
VOS verkeerswerkgroep
Een stukje van de ANBW over het leren fietsen in het
verkeer:
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt
iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een
stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen
gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist
extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke
dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje
bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar
school is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen
impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties
overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij
gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische
onderbouwing van de regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als
medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld
van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de
sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een

aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van
onze kinderen te vergroten.
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets
regelmatig na.
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of
beperken bij fietsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast
in het verkeer is een bron van gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet afleiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs
scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om
fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel
fietsplezier dit schooljaar!
We hopen dat u iets aan deze tips heeft.

De VOS werkgroep

Hoofdluiscontrole
De verspreiding van luis heeft niets met
schoon of vies te maken. Het kan iedereen
overkomen! Vindt u hoofdluis start dan met
kammen en eventueel behandelen en geef
het even (via de groepsleerkracht) door aan
juf Bonnie!
Na een melding van hoofdluis, controleren leden van de hoofdluisbrigade
de hele groep. Dit is belangrijk omdat hoofdluis zich erg snel verspreidt.
Na twee weken wordt er een hercontrole gedaan en als het doen nog in
de groep aanwezig is na twee weken weer. Het is belangrijk om ook zelf
uw kind(eren), maar ook andere familieleden en uzelf nauwkeurig te
blijven controleren.
Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd.
Tussen het haar kunt u de hoofdluizen soms zien bewegen. Hoofdluizen
zijn grijsblauw of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruin. De
beestjes zijn zo groot als een sesamzaadje. Ook als u geen luizen ziet, maar
wel witte, grijze, of zwarte puntjes, is er waarschijnlijk sprake van
hoofdluis.
Op de site van het RIVM treft u onder andere een filmpje aan met
instructies hoe u effectief kunt controleren en behandelen wanneer u
hoofdluis heeft gevonden. Ziet u geen luizen, controleer dan toch
regelmatig.
Ook de luizenbrigade houdt zich aan de corona-maatregels.
De Luizenbrigade

Nieuwe schoolpleinborden
Misschien heeft u ze al zien hangen,
misschien ook nog niet, maar er hangen
nieuwe borden bij de poorten van de
school. Om goed zichtbaar te zijn, zijn de
borden op ooghoogte van de kinderen
geplaatst. Op de borden staat geschreven
dat het schoolplein alleen bedoeld is om
te spelen. De openingstijden staan er
duidelijk op. Zowel een contactpersoon
vanuit de buurt als het team zullen de
poorten openen en sluiten op deze tijden.
In samenwerking met de Gemeente
Moerdijk zijn deze borden geplaatst.
Startgesprekken
Inmiddels heeft u al een formulier ontvangen van de
startgesprekken en deze hopelijk al ingevuld
ingeleverd bij de leerkracht van uw kind.
Nieuw op dit formulier is het stellen van doelen.
Vanuit de Denktank Ouderbetrokkenheid is dit idee
gekomen. We hopen op deze wijze te gaan werken aan de driehoek
leerling, ouders en leerkracht. Ik begrijp dat het soms lastig is om doelen
te stellen, maar in het gesprek met de leerkracht komt u hier vast aan uit.
We willen serieus omgaan met de verdere uitwerking van deze doelen.
Het gaat hierbij om de ontwikkeling van uw kind.
De startgesprekken voeren we wel in de school. U gaat via de noodingang
het klaslokaal in en u verlaat het lokaal ook via deze deur. Dit betekent
dat u verder niet in de school komt. U zult buiten moeten wachten als u
nog niet aan de beurt bent. We hopen op uw begrip hiervoor.
De tafel en de stoel zullen ontsmet worden na ieder gesprek. En u zit op
1,5 meter afstand van de leerkracht. Op deze wijze kunnen wij wel het
gesprek voeren met u. Dit vinden wij prettiger dan online gesprekken. Ik
wens u een fijn eerste gesprek toe met de leerkracht van uw kind.
Denktank ouderbetrokkenheid
Ook dit schooljaar is er een Denktank van ouders om de
ouderbetrokkenheid van De Arenberg verder vorm te geven.
We willen graag met de Denktank samenkomen op maandag
12 oktober om 19.00 uur.
Als u deel wilt nemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u zich
hiervoor aanmelden via Parro (via de activiteit, die is
aangemaakt in Parro). We hopen op uw betrokkenheid. We
zorgen voor een plek op school waar we kunnen vergaderen en we aan
de richtlijnen van het RIVM kunnen voldoen.

Gymstagiaires
Sander Zandee en Sam van Houten zijn twee
studenten van het CIOS (sportopleiding). Zij zitten in
hun laatste jaar van deze opleiding. In samenwerking
met Meer Moerdijk mogen wij deze twee jongens in
gaan zetten tijdens onze gymlessen. Dit betekent dat aanstaande
maandag Sander mee gaat draaien tijdens de gymlessen in de Lindonk en
Sam gaat op maandag meedraaien met de kleutergym in de speelzaal van
de school. Later zullen ook de peuters hierbij aan gaan sluiten en zal er op
maandag (vanaf 28 september) bij de BSO Kibeo pleintjessport
georganiseerd gaan worden door Sander. Halverwege het schooljaar
zullen Sander en Sam omwisselen. Dan gaat Sam les geven in de Lindonk
en Sander bij de peuters/kleuters. We zijn heel blij met deze
samenwerking en we hopen dan ook heel veel te leren van hen! Ook
dankbaar zijn wij voor de inzet van Meer Moerdijk hierin. Zij hebben dit
voor ons mogelijk kunnen maken! Mooi dat we Sander en Sam zowel voor
Kibeo als voor De Arenberg in kunnen zetten. We zien dit als een verdere
groei naar het IKC De Arenberg.
Leerlingenraad
Leerlingen uit de groepen 5-6, 6, 7, 7-8 en 8
hebben de afgelopen week hard gewerkt aan het
maken van posters. Op de posters hebben zij
geschreven wat zij graag op De Arenberg zouden
willen aanpassen. De leerlingen hebben in de klas
hun presentatie gehouden en aan de hand daarvan zijn er per groep
leerlingen voor de leerlingenraad uitgekozen.
Dit schooljaar zullen de volgende leerlingen deelnemen in de
leerlingenraad De Arenberg:
Milou (groep 5/6)
Lars (groep 6)
Maxe (groep 7)
Jesse (groep 7-8)
Angelique (groep 8)
Welkom in de leerlingenraad! Maandag hebben we onze eerste
vergadering. Nemen jullie je posters mee? Ik ben er ontzettend
benieuwd naar!

Wij wensen u weer een heel fijn weekend toe! Geniet ervan!
Team De Arenberg

