Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’
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Vandaag hebben we de verjaardag
van de school en de juffen en de
meesters gevierd. De school
bestaat 45 jaar en daarom hadden
we
een
tekenwedstrijd
georganiseerd. De mooiste taart is
in het echt gemaakt en daar
hebben we allemaal enorm van
genoten. Bij een verjaardag hoort
natuurlijk het lied: Lang zal ze
leven, wat we met heel veel
instrumenten met z’n allen
hebben gespeeld en gezongen na
het woordje van Juf Hèlen. Verder hebben we in de klas de mooie cadeautjes bekeken,
dank jullie wel nogmaals hiervoor, en leuke workshops gedaan. De groepen 3 t/m 8 hebben
ook nog een speurtocht gelopen, waarbij ze vragen kregen over oude foto’s van de
Arenberg. Als ze alle foto’s hadden gevonden en de vragen goed hadden kwam er het
woord: Arenberg jubileum uit.
Oudergesprekken online
De afgelopen week heeft u weer een gesprek kunnen houden met de
leerkracht van uw kind. Ik hoop dat, ondanks het feit dat het online ging,
het gesprek toch goed is gegaan en u weer verder op de hoogte bent
gebracht van de ontwikkeling van uw kind(eren). In de komende week
krijgen de leerlingen hun rapport (groep 2-7) nogmaals mee naar huis omdat er aan de map
de Cito-uitslagen/groeischema’s worden toegevoegd. Tijdens de meeste oudergesprekken
zijn de Cito-uitslagen al grotendeels besproken. Mocht u toch nog een gesprek wensen, dan
kunt u hiervoor de leerkracht benaderen. De gesprekken aan het einde van het schooljaar
zullen we deze keer verplicht stellen zodat we dan wel alle resultaten kunnen bespreken.
Quarantaine
Helaas zitten vanaf vandaag een groep leerlingen van onze school
in quarantaine. Het was extra jammer omdat deze leerlingen de
verjaardagendag en De Arenberg 45 jaar moesten missen, maar we
hebben alle afwezigen toch een taartje gebracht. De ouders zijn
telefonisch op de hoogte gebracht en vandaag is er contact
geweest met de GGD. De ouders van de betreffende groep hebben verdere informatie
gekregen hoe zij kunnen handelen.
Stuurgroep Coöperatief Leren
In november 2019 hebben we een enquête ingevuld van Coöperatief
Leren. Dat hebben we 21 februari 2021 weer gedaan. Door het
invullen van de enquête krijgen we een goed beeld hoe het met
Coöperatief Leren op de Arenberg staat. En wat was het een feest om
de uitslag van de laatste meting te bekijken! We zijn keurig gegroeid!

Didactische structuren worden bewuster gekozen adhv het doel van de les, er is aandacht
voor sociale vaardigheden (elkaar begroeten, bedanken etc).
De uitslag is met het team besproken en er zijn nieuwe doelen gepresenteerd. De komende
periode gaan we werken aan onder andere de volgende doelen: het regelmatig inzetten van
BreinPauzes (leuke en korte activiteiten om weer even wat zuurstof naar de hersenen te
brengen), het evalueren van CL activiteiten (hoe ging het met het StemVolume, luisterden
we goed naar elkaar, keken we elkaar goed aan etc).
Door de Corona-maatregelen (grotere Teams (bubbels), niet meer door de klas lopen etc)
moeten we soms wat aanpassingen doen maar we doen ons best om CL zoveel mogelijk in
te blijven zetten wat past binnen de huidige maatregelen.
Aan het eind van dit schooljaar zullen we weer een nieuwe meting doen zodat we de
ontwikkeling goed kunnen blijven volgen.
Groepsdoorbrekend werken
Afgelopen week is er een interessante teamvergadering geweest
waarin we met alle collega's hebben nagedacht over de invulling van
het onderwijs op de Arenberg. Inmiddels is duidelijk dat we ons
onderwijs anders in zullen moeten gaan richten om alle kinderen in
hun leerbehoeften te blijven voorzien. Het, inmiddels al vaak
genoemde, groepsdoorbrekend werken biedt mooie kansen. De vraag is alleen nog: "Hoe
ziet groepsdoorbrekend werken eruit op de Arenberg?". Over deze vraag hebben we
tijdens de afgelopen teamvergadering gebrainstormd en met de verkregen informatie
zullen wij als stuurgroep tot een mooie definitie komen waar wij met alle collega's volledig
achter staan.

Basiskwaliteit enquête (Hèlen)
Afgelopen maandag heeft u van mij een mail mogen ontvangen (één per
gezin) met hierin de link naar de vragenlijst Basiskwaliteit. Het is heel fijn
als u deze vragenlijst invult. Op deze manier krijgen wij feedback t.a.v. de
kwaliteit van ons onderwijs en kunnen we hier verbeterpunten in
aanpakken. Dank u wel alvast voor uw tijd.
Citoresultaten
De afgelopen weken hebben we de midden toetsen van CITO afgenomen in
de groep 2 t/m 7. Al in een eerder Arenbergverhaal hebben we u gemeld dat
de huidige situatie een beetje anders is. Corona heeft de wereld op haar kop
gezet. In het onderwijs betekende dat: thuisonderwijs, lesgeven aan halve
groepen en al dan niet uitgestelde Cito’s. In deze extreme omstandigheden
hebben we geen vergelijkingsmateriaal: we weten niet wat “normaal” is. We gebruiken de
score en de analyse van de midden CITO vooral om te kijken waar de leerlingen nu staan.
De verwachting was dat de leerlingen als gevolg van het thuisonderwijs over het algemeen
lager zouden scoren. Er werd zelfs gesproken over leerachterstanden. De eerste resultaten
en analyse laten op De Arenberg tot nu toe toch een positief beeld zien. Sommige leerlingen
zijn inderdaad minder gegroeid dan normaal, anderen juist veel méér; en sommige
leerlingen hebben een normale groei laten zien.
De komende periode gaan we ons onderwijs vooral richten op de einddoelen per jaargroep.
En inspelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Samen vooruitkijken
Arenbergatelier
Het Arenberg Atelier zal in een iets andere vorm (vanwege Corona en in
eigen bubbels blijven) toch doorgaan. Nu geen groepen door elkaar maar
gewoon in de eigen klas. Daar wordt dan op drie donderdagmiddagen
gewerkt aan een creatieve activiteit. Deze activiteiten kunnen heel divers
zijn: weven, kleien, papier-maché, schilderen, knikkerbaan maken. Op deze
manier kunnen de kinderen weer nieuwe ervaringen opdoen met
materialen, technieken, eigen lichaam, die net weer anders zijn dan tijdens het wekelijkse
lesrooster.
Pasen
Donderdag 1 april vieren we op school Pasen.
In de ochtend hebben de groepen Paasviering in hun eigen klas en in de
middag is er een knutselactiviteit.
De kinderen van groep 4 t/m 8 brengen deze dag een bezoek aan de kerk.
Ouderbetrokkenheid
De werkgroep Ouderbetrokkenheid wacht op dit moment de nog op
uitslag van de door u ingevulde WMK-vragenlijst om vervolgens met een
aantal ouders in gesprek te gaan om het gegeven thuisonderwijs te
evalueren. Mocht u het leuk, interessant en waardevol vinden om hierin
met ons mee te denken, laat het dan vooral weten. U kunt zich aanmelden via
m.mannens@dewaarden.nl . We zien uw aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Ouderbetrokkenheid
Medezeggenschapsraad
De verkiezingen van de MR zijn gesloten en er is door vele ouders gestemd op de
kandidaten. Uiteindelijk is er met een kleine meerderheid gekozen voor een nieuw MR-lid:
Corne van Geel! Fijn dat u onze MR komt versterken! Aan het einde van het schooljaar zal
de MR daarom afscheid nemen van Menno Lobensteijn en zal er een nieuwe voorzitter
gekozen worden. We kunnen terugkijken op een hele fijne samenwerking met Menno;
dankuwel!
Vanuit de bibliotheek:
De Media Ukkie Dagen zijn van 26 maart t/m 2 april 2021. De doelgroep
is 0-6 jaar.
Normaal zouden we hier in de bibliotheek allerlei activiteiten aanbieden
die te maken hebben met dit thema, maar dit is helaas nog niet mogelijk!
Omdat wij wel aandacht willen besteden aan dit onderwerp willen we hier weer op afstand
met jullie een leuk moment van gaan maken.
Activiteiten voor ouders:
* Het gratis media ontdekpakket. Het pakket helpt ouders op een speelse manier samen
met hun kind(eren) media te ontdekken.
Wat zit er in:
- een media ontdekkaart,
- een dobbelsteen met kleuren en
- een korte uitleg over het gebruik van de media ontdekkaart.
Met het media ontdekpakket kunnen ouders samen met hun peuter of kleuter verschillende
media ontdekken. Van voorlezen tot kijken, luisteren, spelen en doen, met en zonder
scherm. Binnen en buiten. Daarom bevat het pakket ook een kaart met QR-code die verwijst
naar concrete mediatips bij het thema van de Media Ukkie Dagen 2021 ‘Ik zie, ik zie, wat jij
niet ziet’.

Interesse in dit pakket? Reserveer het pakket en haal het op vanaf 29 maart
https://www.bibliotheekwb.nl/activiteiten/aanmeldformulieren/reserveren-mediaontdek-pakket.html
https://www.bibliotheekwb.nl/activiteiten/aanmeldformulieren/reserveren-mediaontdek-pakket.html
Kijk voor openingstijden voor de afhaalbieb van uw vestiging naar keuze op onze site
Let op: er is 1 pakket per gezin te reserveren. OP = OP!.
* Zie voor de andere activiteiten (twee online webinars over media opvoeding):
https://www.bibliotheekwb.nl/educatie/Media-Ukkie-Dagen.html
https://www.bibliotheekwb.nl/educatie/Media-Ukkie-Dagen.html

Een heel fijn weekend toegewenst!
Team De Arenberg

