Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Samen terugkijken
Belangrijke
data:
5 oktober
2020 zijn
alle
leerlingen
vrij i.v.m
studiedag

Mad science
Afgelopen maandag hebben alle kinderen weer vol enthousiasme gekeken naar de
Promoshow van Mad Sience. De professor liet ons diverse proefjes zien die te maken
hadden met zwaartekracht. Voor de kinderen vanaf groep 3 is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan een aantal naschoolse workshops. Hieronder volgt het programma
hiervan:

Schooljaar 2020-2021 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Plakkerige polymeren. Leer alles over rekbare en kleverige stoffen. Ga op zoek naar de
geheime slijmformule, onthul het perfecte slijmrecept. Ontdek de geheimen van de
chemie. Leer over chemische reacties en hoe je deze reacties kan versnellen! We laten
oud geld blinken en blazen ballonnen op zonder lucht!
De zon, planeten, sterren en de maan; allemaal onderdelen van ons enorme
zonnestelsel. Je ontdekt de vier jaargetijden, maakt een zeepsop zonnestelsel en zet
het leven van een ster op een rijtje. Lichtgevende en gloeiende voorwerpen,
vloeistoffen, regenbogen, glow-in-the-dark verf, UV-licht, het komt allemaal aan bod!
Leer over de atmosfeer, je onderzoekt of lucht gewicht heeft, hoe sterk de druk is die
lucht op ons uitoefent en hoe lucht je in leven kan houden, zelfs onder water! Zou je
op Mars kunnen overleven?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en
conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere
les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren
en experimenteren.
De lessen vinden plaats op basisschool De Boemerang, De Meeren 1
Data van de cursus:
Donderdag 29-10-2020
Donderdag 5-11-2020
Donderdag 12-11-2020
Donderdag 19-11-2020
Donderdag 26-11-2020

Starttijd: 15:30 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science
polsbandje.
Juf Angelique 25 jaar juf
Afgelopen weekend was juf Angelique 25 jaar ‘juf’! Afgelopen
maandag hebben we dat gevierd met heel de school op het
schoolplein. We hebben juf Angelique letterlijk in het zonnetje
gezet (in de regen, met allemaal zonnetjes van papier). Na
schooltijd hebben we dit met het team ook gevierd. Het is
ontzettend fijn om zo’n collega, met zoveel kwaliteiten, in ons
team te hebben. Naast leerkracht in groep 1-2 is Angelique ook cultuurcoördinator en
onderbouwcoördinator. We hopen nog heel veel jaren van deze kwaliteiten van
Angelique te mogen genieten.
Leerlingenraad schooljaar 2020-2021
Maandag 21 september 2020 is de leerlingenraad voor de
eerste keer bij elkaar geweest. De leerlingen hebben deze
keer gesproken over hun posters. Ze hebben verteld aan
elkaar wat zij belangrijk vinden om aan te pakken op De
Arenberg. Goed om te horen, is dat de leerlingen hele mooie
dingen bedenken. Zo werd er gedacht aan een
pannenkoekendag of op het schoolplein vogelhuisjes
/insektenhotels ophangen.
Ook groepsdoorbrekend werken kwam aan bod.
De leerlingen mochten bij elkaar aangeven welk onderwerp
ze echt willen aanpakken. Ze hebben nu een opdracht
gekregen om verder uit te werken zodat we op 30 oktober weer verder hiermee aan
de slag kunnen.
Collegiale consultatie Coöperatief Leren
De afgelopen weken is er Collegiale consultatie op het gebied
van Coöperatief leren geweest. Collegiale consultatie betekent
dat leerkrachten bij elkaar gaan kijken in de klas en van elkaar
leren. De leerkrachten krijgen een checklist waarop ze kunnen
zien waar een goede structuur, klasbouwer of teambouwer aan
moet voldoen. Zo komen we zo op nieuwe ideeën en kunnen we aan de slag gaan met
de tips die we van onze collega(s) gekregen hebben. Het was heel leerzaam om te zien.
Voorstellen Sander en Sam (gymstagiaires)
Twee gymstagiaires van het CIOS zijn inmiddels al gestart, maar ze stellen zich nog even
aan u voor:
Sam van Houten
Hoi hoi, ik ben Sam van Houten en ik studeer aan het CIOS in Goes. Vorig jaar liep ik
stage bij Meer Moerdijk, dat beviel zo goed dat ik er nog een jaar eraan heb geplakt.
Dit jaar ga ik samen met Sander lesgeven op De Arenberg, ook zullen wij daar en op de
basisschool De Toren de pleintjes sport gaan verzorgen. Naast school en mijn stages
voetbal ik bij V.V.Dubbeldam in een vriendenteam. Altijd gezellig, maar er wordt ook
serieus gevoetbald. Ik ben op de maandagen en donderdagen te vinden bij Meer
Moerdijk in Zevenbergen. Tot dan!

Sander Zandee
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sander Zandee, 18 jaar en zit in mijn laatste jaar van CIOS zuidwestNederland.
Ik volg het profiel BOS (buurt, onderwijs en sport) en later wil ik graag gymleraar
worden.
Zelf houd ik ook veel van sporten, voetbal is mijn hobby. Ik ben keeper van Voetbal
Vereniging Krabbendijke, waar ik ook woon.
Ik kom samen met Sam lesgeven op De Arenberg. Wij komen gym geven en hebben
daar enorm veel zin in! We hopen dat jullie er ook zin in hebben!
We gaan er met z'n allen voor dat het een gezellige en leerzame samenwerking wordt!

Voorstellen professionals CJG en GGD gebonden aan De Arenberg
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan soms ook lastig zijn.
Dan is het goed om te weten dat je er als ouder niet alleen
voor staat! Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kan
helpen wanneer je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag hebt over
opvoeden of opgroeien.
Het CJG denkt met je mee in onderwerpen als eten en groei, verlegenheid en
agressie.
Maar ook over drukke kinderen, echtscheiding, puberteit, alcohol- en drugsgebruik en
nog veel meer.
CJG- Leerlingenzorg denkt mee met ouders en school wanneer er zowel thuis als op
school vragen zijn.

Onderstaande CJG-medewerkers zijn verbonden aan de basisschool van uw kind:

Sandra Martens
Jeugdprofessional
06-24960897

Toos de Moor
Jeugdverpleegkundige
06-15041637

Opening Kinderboekenweek
Op 30 oktober is de Kinderboekenweek begonnen. Het thema van de
Kinderboekenweek is ‘En toen…’. Deze hebben wij gezamenlijk
geopend in de speelzaal met een optreden van ‘Creatieve Huize’.
Hierbij hebben we een rondreis gemaakt in verschillende tijdperiodes.
Komende week wordt er een voorleeswedstrijd gehouden bij de
bovenbouw. De groepen 7 gaan voorlezen bij de kleuters en Kibeo. Er
zal ook nog een boekenruilbeurs plaats vinden. De kinderen kunnen bij deze beurs
allemaal een nieuw leesboek uitkiezen. Volgende week zal er een speciale editie van
het Arenberg verhaal uitkomen over de Kinderboekenweek. Verder zal er in iedere
groep extra aandacht besteed worden aan het lezen van boeken.
Samen vooruitkijken
Growgesprekken
We vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen. Echter
is dit ook voor leerkrachten van groot belang. De komende weken
zullen leerkrachten hun growgesprek hebben met de directeur.
Samen gaan we in gesprek over de persoonlijke ontwikkeling van
iedere collega. De collega kiest vanuit interesse en belangstelling zijn of haar
ontwikkelpunt. Leerkrachten maken naar aanleiding van het gesprek een persoonlijk
ontwikkelplan en bespreken dit in hun bouw met elkaar zodat men elkaar tips en tops
kunnen geven. ‘Samen sterker naar de toekomst’.
De Waardendag
Maandag 5 oktober 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. De
Waardendag. Nu wordt De Waardendag vervangen door een
studiedag op alle scholen van Stichting De Waarden omdat
door het Coronavirus deze dag op deze wijze georganiseerd niet door kon gaan.
Als team De Arenberg gaan we aan de slag met het pestprotocol en stimulerende en
belemmerende factoren van alle leerlingen. Ook gaan collega’s zelf in de bouw aan de
slag om de samenwerking te verbeteren en werken zij aan zaken voor hun groep. De
tijd zal nuttig ingevuld worden. Fijn om zo met elkaar, natuurlijk op 1,5 meter, aan de
slag te kunnen gaan.

MijnKleutergroep
Vanaf dit schooljaar zijn we bij de groepen 1/2 gestart
met een nieuw leerlingvolgsysteem. Dit betekend
voor alle oudere met kinderen in groep 1/2 dat het
ouderportal van Parnassys vanaf di t schooljaar voor de kleuters niet meer actief is.
Met MijnKleutergroep kunnen de leerkrachten de vaardigheden van de kinderen
vastleggen en goed volgen. Alle leerdoelen voor de kinderen uit groep 1/2 staan
beschreven in dit nieuwe volgsysteem.
MijnKleutergroep ondersteunt niet alleen bij het vaststellen van observaties maar zorgt
voor een uitgebreide rapportage waarin leerkrachten, IB-er en directie in een
oogopslag kunnen zien hoe de leerlingen zich ontwikkelen. Deze vooruitgang kunnen
de leerkrachten van de kinderen vervolgens tijdens de oudergesprekken met de ouders
bespreken.

Het RID, op basisschool De Arenberg
Sinds 1990 is het RID-specialist in onderzoek
naar en behandeling van dyslexie. Sinds een
aantal jaren verzorgen wij ook behandelingen
voor kinderen met dyscalculie. Wij bieden
ook een cursusaanbod voor kinderen met
lees-, spelling- en rekenproblemen. Het team van het RID bestaat uit psychologen,
orthopedagogen en dyslexie- en dyscalculiespecialisten. Zij hebben allen de juiste
kwalificaties.
Het RID in Zevenbergen
Door het RID dichtbij de kinderen te brengen hoeven zij niet veel lessen te missen, zijn
ze in een vertrouwde omgeving en is de reistijd korter. Wij kiezen bewust voor
behandeling in een eigen ruimte (extern of een vaste plek op een school) omdat dit de
benodigde rust biedt voor een kind.
Onze behandeling biedt:
 Persoonlijke en individuele aandacht voor het tempo en niveau van ieder kind.
 Veel structuur om de basis voor kinderen te verstevigen.
 Optimale samenwerking met ouders en school.
Het RID hecht veel belang aan een goede aansluiting van onze behandeling op de
diagnostiek. Wij maken hierbij gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten.
Onze locaties
Het RID heeft meer dan 250 behandellocaties, verspreid over Nederland en altijd
dichtbij of in uw gemeente. Op onze website www.rid.nl vindt u per locatie de
contactgegevens en meer (actuele) informatie. Tevens kunt u uw kind hier aanmelden
voor een onderzoek, behandeling of cursus. Ook vindt u hier meer informatie over
vergoedingen en kosten.
Speel je vaardig
Waarom is het spelen van spelletjes zo belangrijk?
Dit brengen wij u graag onder de aandacht.









Cognitieve uitdaging.
Taalontwikkeling
Sociale vaardigheden.
Mindset.
Gezellig en gezond
Ieder is gelijk
Oefenen van executieve functies

Het oefenen van executieve functies is voor de ontwikkeling van kinderen heel erg
belangrijk. Het gaat bij de ontwikkeling van kinderen niet alleen maar om de didactisch
vaardigheden, maar zeker ook om de gedrags- en denkvaardigheden (executieve
functie).

Gedragsvaardigheden
Respons-inhibitie/nadenken voor je iets
doet
Emotieregulatie
Volhouden aandacht
Taakinitiatie
Flexibiliteit
Doelgericht gedrag

Denkvaardigheden
Planning/prioritering
Organisatie
Werkgeheugen
Timemanagement
Metacognitie/terugkijken hoe je iets
hebt aangepakt.

Er zijn verschillende soorten spellen:
 Spellen voor 1 speler
 Strategisch spellen voor meerdere spelers
 Coöperatieve spellen
 Reactiespellen.

Wij wensen jullie veel spel plezier, maar denk eraan!!!

Wij wensen u een heel fijn herfstweekend toe!
Team De Arenberg

