Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke
data:

Samen terugkijken
Woord van dank

Studiedag:
22 februari
2021:
leerlingen vrij

Allereerst wil ik mijn woord van dank uitspreken aan u allen. U
heeft het tijdens het onderwijs op afstand niet gemakkelijk
gehad om naast uw werk ook nog eens de begeleiding aan uw
kinderen in het onderwijs op afstand te geven. Mijn dank is heel
groot. Samen hebben we de kinderen verder gebracht in
zijn/haar ontwikkeling. Nu gaat het team verder met het nieuwe beginpunt van uw kind.
Ook hierbij hopen wij op uw steun te kunnen rekenen. De Arenberg: ’Samen sterker naar
de toekomst!’

Rapportgespre
kken: 9 en 11
maart online

Hartelijk welkom terug

Afgelopen maandag kwamen de leerlingen weer terug op school. De school was prachtig
versierd met allemaal hartjes door de OR. Wij heetten dan ook alle leerlingen HARTELIJK
WELKOM TERUG! Nog niet alle leerlingen zijn tegelijk op school omdat de groepen 7 en 8
nog in twee groepen naar school komen. De keuze hiervoor heeft met de veiligheid en de
gezondheid van ons allen te maken. Het doel was veilig en verantwoord opengaan en hier
hebben we dan ook onze keuzes in gemaakt. Ook hebben we maatregelen opgesteld zoals
bijv. het dragen van mondkapjes door de leerlingen van de groepen 7 en 8 in de gangen. Dit
alles is in goed overleg gegaan met de MR en de MR heeft dan ook zijn goedkeuring gegeven.
Toen de leerlingen binnenkwamen lag er een hartje op tafel. Hierop mochten de leerlingen
een tekst schrijven over het thuisonderwijs of een tekening maken. Deze hartjes hangen nu
in de klas als een slinger. Dit alles geeft een vrolijk gevoel en een gevoel van positiviteit. De
afgelopen week is er veel aandacht geweest op het sociaal-emotionele vlak. Wat heeft het
thuisonderwijs met leerlingen gedaan en hoe vinden ze het om nu op school te zijn?
Ook werden er deze week methodetoetsen afgenomen om te kijken waar onze leerlingen
staan en aan welke doelen we tot het einde van het schooljaar moeten werken. Door deze
doelen in beeld te hebben, kun je je onderwijs gerichter inzetten. Een nieuwe beginsituatie
van uw kind wordt hierdoor bepaald.
Op zowel maandag (als dinsdag voor de leerlingen van de groepen 7 en 8) hebben we
geproost op het weer terug op school zijn met alle leerlingen. Alle klassen zijn via Teams
online gegaan en konden elkaar ook zien. We hebben geproost op het feit dat we blij zijn

dat alle leerlingen weer terug op school zijn en we heel TROTS zijn op hen zoals ze het
onderwijs op afstand hebben gevolgd.
Carnaval 2021 (commissie)
Dit jaar was carnaval wat anders dan normaal door de Corona
maatregelen. Desondanks hebben we de kinderen een leuk feest kunnen
geven. De kinderen waren prachtig verkleed. In de klas hebben we online
spelletjes gedaan en er was een grappig film gemaakt daar Stichting
carnaval. Ook hebben we genoten van een lekker hapje en drankje. Zo zijn we toch nog in
een goede carnavalsstemming gekomen en kunnen we lekker gaan genieten van onze
welverdiende carnavalsvakantie.

Samen vooruitkijken
Studiedag 22 februari
Maandag 22 februari a.s. zijn de leerlingen nog een dag vrij. Deze
dag is een studiedag voor de leerkrachten. Hierbij gaan we aan de
slag met een vragenlijst t.a.v. Coöperatief Leren. We bespreken de
uitslag van de werkvermogensmonitor met het team. Dit alles
doen wij als team online via Teams.
Daarnaast gaan de leerkrachten aan de slag met het verder
uitwerken van de rapporten en het voorbereiden van de rapportgesprekken. Ook zullen
deze gesprekken online zijn.
Eigenlijk zouden wij, het team De Arenberg, op dinsdag 23 februari 2021 ook een studiedag
hebben, maar omdat we de afgelopen tijd geen CITO toetsen hebben kunnen afnemen,
kunnen we ook geen analyses maken. We vinden het daarom belangrijk om de leerlingen
op dinsdag wel naar school te laten komen. Deze CITO's gaan nog wel afgenomen worden
in maart van leerlingen in de groepen 2-7.
Aangepaste maatregelen
Vanaf dinsdag 23 februari 2021 zullen we de aankomsttijden en de vertrektijden iets
aanpassen.

Aankomsttijden:
08.20 uur: Leerlingen met de achternaam A-H
08.25 uur: Leerlingen met de achternaam I-O
08.30 uur: Leerlingen met de achternaam P-Z
Vertrektijden:
14.20/ 12.05(woensdag)/11.50(vrijdag onderbouw)uur:Leerlingen met de achternaam A-H
14.25/12.10 (woensdag)/11.55(vrijdag onderbouw)uur:Leerlingen met de achternaam I -O
14.30/12.15 (woensdag)/12.00(vrijdag onderbouw) uur: Leerlingen met de achternaam P-Z
Leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen na de voorjaarsvakantie (vanaf dinsdag 23 februari
2021) weer volledig naar school toekomen. Deze leerlingen blijven anderhalve meter
afstand houden tot de leerkracht, blijven in tweetallen zitten in de groep en daarnaast
blijven zij mondkapjes dragen als zij zich bewegen in de school. Deze mondkapjes zijn
verplicht voor deze leerlingen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind ook een mondkapje bij zich
heeft? Ons advies aan u is om ook een mondkapje te dragen als u uw kind wegbrengt of
ophaalt.
Persconferentie 23 februari 2021
Op dinsdag 23 februari 2021 zal er weer een nieuwe persconferentie zijn. Tot
deze datum zullen de overige maatregelen in en rondom de school op
dezelfde wijze uitgevoerd worden. Daarna kunnen we kijken wat de
mogelijkheden zijn en of er ruimte is voor versoepeling. Hier kunnen we nu
helaas nog niets over zeggen.

Team De Arenberg wenst u een hele fijne voorjaarsvakantie toe. Wij zien de leerlingen graag
weer terug op dinsdag 23 februari 2021!

