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Samen terugkijken
Sinterklaasfeest op De Arenberg
Donderdag 3 december was het dan zo ver. Het
Sinterklaasfeest op de Arenberg.
Om 8.45 hebben we met alle kinderen de Sint
opgewacht op het schoolplein. Maar we waren
één Piet kwijt, de Vlogpiet. Op een gegeven
moment kwam de brandweer met sirene aangereden met Vlogpiet op het dak.
Vlogpiet wilde gaan vliegen en stond al boven op een dak.
De brandweer heeft hem van het dak afgehaald. Dat was
toch nog best wel spannend.
Gelukkig waren Sinterklaas en zijn Pieten compleet en
kon het feest gaan beginnen.
In de groepen 1 t/m 4 zijn de kinderen op bezoek geweest bij Sinterklaas en hebben
ze allemaal een cadeautje gekregen.
In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen surprises
gemaakt.
In de middag mochten ook deze groepen even langs bij
Sinterklaas om een lekker zakje pepernoten te krijgen.
Het was een gezellige en leuke dag vandaag. De
kinderen en juffen en meneren hebben genoten.

Resultaat vragenlijst ‘Veiligheid’
In de groepen 6-7-8 hebben de leerlingen de vragenlijst
‘Veiligheid Leerlingen’ ingevuld.
Er werden vragen gesteld over de veiligheidsbeleving in school,
in het lokaal maar ook op het schoolplein en bij het overblijven.
Het optreden van de leerkracht en de opstelling van de leerling
als er gepest wordt, werden ook bevraagd. Ook over welbevinden en verschillende
vormen van veiligheid zoals fysieke en psychische veiligheid werden vragen gesteld.

De uitslag van dit onderzoek is als volgt:

Dit is een prachtige score waar we als team heel trots op mogen zijn. Heel mooi is
om te zien dat het welbevinden, één van de kernwaarden van De Arenberg, van
onze leerlingen goed is.
Echter verdienen sommige zaken nog wel aandacht en zullen bespreekbaar
gemaakt worden gemaakt in de klassen. Zaken zoals de veiligheid tijdens het
overblijven, het digitaal pesten op social media en iets zeggen tegen de leerkracht
als je gepest wordt.
Kortgeleden hebben we het pestprotocol nogmaals onder de aandacht gebracht
tijdens een teamvergadering en zijn we hiermee als team aan de slag gegaan.

LeerKRACHT ‘niet opgeven’
De komende periode staat de leerKRACHT ‘Niet Opgeven’ centraal.
Onze kinderen komen regelmatig in de leerkuil en ervaren dan hoe het is om door
te zetten of op een andere manier te denken. De kinderen zullen ervaren dat het
niet erg is om in de leerkuil terecht te komen.
Stapje voor stapje kom je (op jouw tempo)
bij jouw succes uit.
De volgende stappen gebruiken wij in de
klassen:
1: Ik denk dat ik weet hoe ik dit kan
aanpakken.
2: Het is toch niet zo makkelijk als ik dacht.
3: Ik twijfel hoe ik verder moet gaan.
4: Ik zal moeten doorzetten...........en
misschien om hulp vragen.
5: Ik denk dat het gaat lukken.
6: Yesssssss, ik kan het!
Handig om thuis te gebruiken!

Samen vooruitkijken
Kerst op De Arenberg
Zoals u allen hebt kunnen zien is de school aan de buitenkant
alweer sfeervol verlicht.
Ondanks de coronamaatregelen proberen we binnen de regels
van GGD en RIVM een sfeervolle kerstviering te houden. Donderdagavond 17
december worden de kinderen getrakteerd op een diner. Vrijdagmorgen maken de
leerkrachten er in de klas een sfeervolle ochtend van. Op die ochtend gaan alle
kinderen in toerbeurt luisteren naar het kinderorkestje van de Arenberg onder
leiding van juf Anouk staat. Een brief met nadere uitleg komt volgende week. Ik kan
u wel al laten weten dat de leerlingen ’s middags gewoon naar school komen.
Nieuwe collega groep 1-2
Afgelopen woensdag hebben we sollicitatiegesprekken gehouden voor
een nieuwe collega in groep 1-2. Eshter Wierikx-Ravestein komt ons
team versterken. Ze werkt momenteel bij een andere stichting zodat
we wel te maken hebben met een opzegtermijn van twee maanden
per de eerste van de nieuwe maand. Ik houd de ouders van groep 1-2B en 1-2C op
de hoogte. We zijn ontzettend blij dat we een enthousiaste collega erbij hebben!
Coronaregels
Er is een nieuwe beslisboom i.v.m. de coronamaatregelen. In
de bijlage treft u deze beslisboom aan. Als leerlingen
verkouden zijn of keelpijn hebben, kunnen de leerlingen
gewoon naar school. Dit geldt voor groep 1 t/m groep 8. Als
er in het gezin corona heerst, dan blijft heel het gezin thuis. De GGD geeft hierin
precies aan tot wanneer de leerlingen dan thuisblijven. Benader d.m.v. een Parro
de leerkracht zodat hij/zij extra werk kan geven en de leerling toch thuisonderwijs
kan krijgen. Dit gaat natuurlijk niet online omdat de leerkracht voor de klas staat,
maar er kunnen wel werkboekjes, chromebooktaken e.d. (mee)gegeven worden.
Voor leerkrachten gelden andere regels. Als leerkrachten klachten hebben, dan
mogen ze niet komen werken of moeten ze naar huis als ze deze klachten overdag
krijgen. Dan laten ze zich gelijk testen. Gelukkig krijgen we steeds sneller de uitslag
waardoor leerkrachten bij een negatieve test weer gelijk mogen komen werken. Dit
kan ook halverwege de dag zijn. Ik kan u, als ik u een bericht via Parro stuur, geen
informatie sturen over het feit dat een leerkracht klachten heeft die te maken
hebben met COVID-19. Dit is privé en volgens de AVG niet toegestaan. Hierdoor zal
ik altijd vaag communiceren naar u toe. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

Onderzoek
Via onderstaande link kunt u deelnemen aan het onderzoek over schoolreizen
i.v.m. tijdens de Coronacrisis. Het zou fijn zijn als u hieraan deelneemt.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0bbtTBZiMNGsble5_Ba4HZa9nZk
vjrl-iE0YXk-WYbuXSkw/viewform

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

