Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’
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2020

Sinterklaascommissie
Op 14 november is Sinterklaas aangekomen in Nederland. Via
deze weg willen wij u informeren dat op De Arenberg dit jaar
enkel Roetveeg Pieten aanwezig zullen zijn. Vanuit onze visie en
na overleg met het team is dit besluit genomen. Wij willen dat
iedereen zich welkom voelt. Wij hopen op uw begrip en dat u achter onze keuze
staat.

Sint op school:
3 december 2020

Sinterklaasversiering ouderraad
Met heel veel trots laten wij u de binnenkant en buitenkant van onze school zien.
De sfeergroep van de ouderraad De Arenberg heeft met heel veel plezier op een
zondagochtend de school in het thema van Sinterklaas gebracht. Zowel de
leerlingen als het team genieten hiervan en brengt het ons een hele fijne
werksfeer. Dank jullie wel ouderraadsleden!

Vragenlijst Interne communicatie team De Arenberg
In de afgelopen tijd is er binnen het team een vragenlijst ‘Interne
communicatie’ uitgezet in het team. De uitslag van deze test kwam
uit op een ‘GOED’. Deze uitslag is inmiddels in de algemene
teamvergadering besproken en hebben collega’s tips mogen geven
ter verbetering van deze communicatie. Deze tips worden omgezet in
actiepunten, welke besproken worden in het managementteam en daarna
besproken worden met het team.
Vragenlijst ‘Veiligheid leerlingen’ groepen 6-7-8
Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vulden afgelopen week de
vragenlijst in ‘Sociale veiligheid’. De leerlingen mogen antwoord
geven op vragen zoals jezelf veilig voelen op het schoolplein, in
de school e.d. Ook wordt er gevraagd hoe leerlingen kijken naar
het optreden van de leerkracht en hoe zij zichzelf opstellen. De fysieke, sociale
en psychische veiligheid komt aan bod en het welbevinden van de leerlingen. De
resultaten zullen later bekend gemaakt worden in Het Arenbergverhaal.
Sollicitatieprocedure onderwijsassistent
De Arenberg heeft subsidie aangevraagd bij het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ten aanzien van
‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’. OCW stelt deze
subsidie beschikbaar in verband met de mogelijk opgelopen
‘onderwijsachterstanden’ in deze Coronatijd. We hebben deze subsidie
gekregen en zijn daarom op zoek gegaan naar een onderwijsassistent. Gisteren
waren hiervoor de sollicitatiegesprekken. Demi van Outheusden gaat deze
functie vervullen vanaf 1 januari 2021. We zijn heel blij dat zij ons komt
ondersteunen.

Samen vooruitkijken
Facultatieve oudergesprekken
De komende week staan de facultatieve oudergesprekken
centraal. Deze gesprekken zijn in verband met het Coronavirus
online. Alle leerkrachten hebben je als ouder uitgenodigd om
een gesprek aan te vragen of hebben zelf met u een gesprek
aangevraagd. Deze gesprekken gaan over de resultaten van
uw kind(eren) of over de gestelde doelen. Facultatief wil zeggen dat het niet

verplichte gesprekken zijn, maar dat u of de leerkracht de keuze heeft om een
gesprek met elkaar te hebben over uw kind.
Te laat op school
Het schoolplein is open vanaf 8.15 uur, waarna de poorten om
8.20 uur open gaan. ‘s Middags gaat het schoolplein open om
12.45 uur en de poorten om 12.50 uur. De pleinwacht blijft op
het schoolplein tot 8.25 uur en 12.55 uur. Daarna worden de
poorten gesloten. We zien echter dat er dan nog veel
leerlingen aan komen lopen. We vragen dan ook aan u om uw
kind(eren) op tijd naar school te brengen of te sturen. Op deze manier krijgen
de kinderen de onderwijstijd die ze moeten krijgen. We hopen hierin op uw
medewerking.
Werkgroep rekenen
Sinds dit schooljaar zijn wij, in groep 3 t/m 7 gestart met onze
nieuwe rekenmethode WIG 5 (wereld in getallen). In de groepen
3 en 4 wordt er gewerkt met een papieren versie van deze
methode. In de groepen 4 t/m 7 gaat het om de digitale versie
van deze methode.
Er zijn inmiddels in alle groepen al wat bloktoetsen afgenomen. De resultaten
van deze toetsen konden nog niet worden ingevoerd in Parnassys, omdat er
eerst besloten moest worden hoe we de resultaten voor u zichtbaar wilden
maken in Parnassys. De werkgroep rekenen is hier de afgelopen tijd druk mee
bezig geweest.
Vanuit de methode worden twee normeringen genoemd, namelijk: 80% en 70%.
Wij hebben gekozen voor de 70% normering. Dit betekent dat leerlingen die 70%
van de sommen goed hebben een 6.0 halen. Wij hebben de 70% normering
gekozen, omdat we sinds dit schooljaar een nieuwe methode gebruiken en dat
de omschakeling hiervan voor de leerlingen en de leerkrachten best groot is. Het
is toch even wennen zo’n nieuwe methode. Ook merken we dat er hiaten zitten
tussen WIG4 en
WIG5. Daarom vinden wij deze normering voor nu het meest passend. Ongeveer
halverwege het jaar zal deze normering worden geëvalueerd.
Bij WIG4 was de score die u in het ouderportaal kon terugvinden geen cijfer maar
een percentage. Omdat dit voor enige verwarring zorgde bij ouders, hebben wij
ervoor gekozen om vanaf nu wel het cijfer in parnassys in te voeren en niet meer
het percentage. Hierdoor kunt u vanaf nu in het ouderportaal de ‘echte’ cijfers
zien die u kind heeft behaald voor de rekentoetsen.
Op het rapport komt voor de groepen 3 t/m 6 een letter te staan, namelijk:
onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende of goed. De behaalde cijfers
worden dan dus op het rapport omgezet naar een letter. Voor de groepen 7 en
8 geldt dat er een cijfer op het rapport komt te staan.

Sinterklaascommissie
Op 3 december brengen Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek
aan onze school. Wij heten hen graag welkom maar wel op
gepaste afstand. Om dat te kunnen doen willen wij u
verzoeken om op deze dag niet in de omgeving van de school
te blijven. Hierdoor creëren wij de ruimte om met zijn allen Sinterklaas en zijn
Pieten welkom te heten op een manier die past in deze tijd. Ook hiervoor graag
uw begrip. We delen graag nadien foto’s waarop u kunt zien hoe wij Sinterklaas
op De Arenberg hebben gevierd
Afscheid juf Esther
Afscheid ‘De Arenberg’
Alweer 44 jaar geleden kwam ik als kleutertje in de kleuterklas van
juf Annemiek (Bij velen van jullie bekend). Jaren later werd ik zelf
juf en mocht ik op ‘De Arenberg’ komen werken en werd juf
Annemiek mijn collega.
De eerste 2 jaar van mijn carrière werkte ik zowel op ‘De Arenberg’
als op ‘De Brug’ in Moerdijk in alle groepen. Die twee jaren heb mij gevormd tot
een flexibele en allround leerkracht.
Na een aantal jaar fulltime gewerkt te hebben in groep 3/4 en de kleutergroep
kregen Raymond en ik onze tweeling Niels en Bart. Na het verlof ging ik parttime
werken en heb ik aan bijna alle groepen les gegeven. Altijd met erg veel plezier.
Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van gaan is, na ruim
24 jaar op ‘De Arenberg’ gewerkt te hebben, aangebroken. Ik heb er voor
gekozen om de overstap te maken naar het speciaal basisonderwijs ’t Palet’ te
Klundert. Een spannende maar zeker ook leerzame stap voor mijn eigen
ontwikkeling.
In mijn ‘rugzakje’ neem ik hele waardevolle momenten met mij mee. Bedankt
voor al het vertrouwen dat u in mij had.
Groetjes, juf Esther

Wij, Team De Arenberg, wensen u een heel
fijn weekend toe!

