Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’
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Op donderdag 7 oktober was er een beroepenmarkt
op school, in elke klas kwamen twee ouders, opa's of
oma's iets vertellen over hun beroep. De beroepen
liepen erg uiteen, zo hadden we een
gevangenisbewaarder, een dierenverzorgster uit
blijdorp, een brandweerman, verpleegsters,
horecamedewerkers, kantoormedewerkers en nog
veel meer. Iedere ouder had op eigen wijze zijn
presentatie voorbereid. De een kwam met een tas vol
spullen, de anders gebruikte foto's en vertelde vanalles en de ander had een
filmpje gemaakt van zijn werkzaamheden. De kinderen hebben erg genoten en
stelde veel vragen.
Juf Jeanette heeft haar zelfgeschreven kinderboek voorgelezen aan de groepen 1
t/m 4. Wat was het leuk, samen met de kinderen juichten ze mee met de
hoofdpersoon uit het verhaal.
Enkele leerlingen hebben ook nog een prentenboek voorgelezen bij de groepen 1
t/m 4 en bij de peuters van Kibeo.
Kortom, de kinderen hebben weer genoten van de kinderboekenweek!
Leerlingenraad schooljaar 2021-2022

De nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2021-2022 is weer geformeerd. De
leerlingen hebben in de klassen hun posters gepresenteerd. Daarna is er gestemd
in de groepen en is de nieuwe leerlingenraad gevormd.

Ik stel ze even aan u voor:
Groep 6A: Noor
Groep 6B: Tess
Groep 7: Fleur
Groep 7-8: Noa
Groep 8: Romy
De leerlingen zullen vooral gaan meedenken in de schoolontwikkelingen zoals
Coöperatief Leren, groepsdoorbrekend werken, leren zichtbaar maken, ICT en IKC.
De eerste bijeenkomst is op 12 november a.s. De leerlingenraad zal dan in gesprek
gaan met juffrouw Dian over Coöperatief Leren. Juf Dian is de
stuurgroepcoördinator van de stuurgroep Coöperatief Leren. We hopen op hele
mooie feedback vanuit deze leerlingenraad waardoor we de school verder op het
gebied van Coöperatief Leren kunnen ontwikkelen.
Inloopavond De Arenberg
Wat was het weer fijn dat er een fysieke inloopavond gehouden
kon worden. Samen met uw kind kon u de werkjes van uw kind
inzien en kon uw kind hierbij vertellen wat hij/zij de afgelopen
tijd had gedaan. Ook knutselwerkjes of uitdagingen van geschiedenis,
aardrijkskunde en natuurkunde toonden de leerlingen aan u. Het was mooi dat er
zoveel ouders zich ingeschreven hadden en waren komen kijken. Het is fijn dat
ouders zo betrokken zijn bij het leren van de kinderen. Op deze wijze wordt de
leerling ook meer betrokken bij zijn/haar leren. Dank u wel voor uw komst.
Coaching Begrijpend Lezen/EDI
Expliciete Directe Instructie (EDI) verovert steeds
meer terrein in het basisonderwijs. EDI is een
manier van instructie geven. Het zorgt ervoor dat
alle kinderen weten wat ze gaan leren (het
lesdoel) èn dat ze betrokken zijn en blijven tijdens de les. Het idee achter EDI is
dat kinderen leren door te volgen wat de leraar hen voordoet, in plaats van zelf
onder leiding van een leraar ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Op dit
moment krijgen leerkrachten op de Arenberg ondersteuning tijdens de lessen
Begrijpend Lezen. Praktisch wil dit zeggen dat er leerkrachten bij elkaar gaan
kijken hoe een EDI-les Begrijpend Lezen eruit ziet. Wij vinden het namelijk heel
belangrijk dat ons onderwijs kwalitatief goed is en dat wij onszelf blijven
ontwikkelen

SOS formulier en Parro
U heeft laatst het SOS-formulier ingevuld van uw kind(eren).
Deze formulieren zijn voor ons van belang als er sprake is van
een calamiteit. Het zou echter fijn zijn als u in Parro zelf uw
gegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres aanpast. Dit wordt dan
verwerkt door de administratie van Stichting De Waarden. De overige onderdelen
zoals huisarts en medische gegevens worden door de leerkrachten aangepast. Het
kan een paar dagen duren voordat u de gegevens, die u heeft aangepast,
daadwerkelijk zijn veranderd. Wij hopen op uw medewerking en uw begrip
hiervoor. Dank u wel!

Samen vooruitkijken
Nationaal schoolontbijt.
De Arenberg doet mee aan het Nationaal Schoolontbijt
op woensdag 3 november. Die dag mogen de kinderen
dus voor één keer zonder ontbijt naar school!
In de bijlage leest u alles over dit gezellige en educatieve
ontbijtevenement.
De 4 B's:
Wij willen jullie vragen om jullie kind(eren) de 4 B’s mee naar school te geven op
de dag van het Nationaal Schoolontbijt. De 4 B’s bestaan uit bord, beker, bestek
en bakje. Graag voorzien van een naam.
Verrijking in de groepen en start Plusgroep
Op De Arenberg willen wij alle leerlingen een passend
onderwijsaanbod bieden. Ieder kind ontwikkelt zich op
zijn/haar eigen passende wijze. De ene leerling heeft
bijvoorbeeld wat meer oefening nodig om de lesstof eigen
te maken, terwijl een andere leerling zeer vlot door de
lesstof gaat en soms zelfs oefeningen kan overslaan. Voor de leerlingen die ‘extra
uitdaging’ nodig hebben, biedt de leerkracht ‘verrijking’ aan in de groep. Dit kan
het Pluswerk uit de methoden zijn, verrijkingsopdrachten van de leerkracht rond
het thema dat in de groep behandeld wordt of oefeningen voor een vaardigheid
die de leerling nodig heeft. Zo wordt de leerling uitgedaagd en gestimuleerd.
Naast de verrijking in de groepen hebben wij voor leerlingen uit de groepen 6 en
7 een Plusgroep. Het doel van de Plusgroep is om met ‘gelijkgestemden’ van - en
met elkaar te leren. De lessen die worden aangeboden spelen in op de specifieke
leerbehoeften van deze leerlingen. Zo zal er aandacht zijn voor o.a. de mindset,
creatief denken en filosoferen. Na de herfstvakantie starten we op donderdag 4
november met de eerste bijeenkomst.
Mindset
De term ‘mindset’ staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!)
denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen een vaste mindset en een
groeimindset. Kinderen met een vaste mindset geloven (bewust of onbewust) dat
hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Kinderen met een groeimindset
daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en
ontwikkelen: Je talenten zijn slechts ‘je startpunt’ en je kunt steeds blijven groeien
door (hard) te werken en ervaringen op te doen.
Wanneer je ervanuit gaat dat je altijd jezelf kunt verbeteren, dan vind je uitdaging
geweldig. Kinderen met een groeimindset genieten van moeilijk werk, omdat ze
het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor
deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en jezelf verbeteren. Kinderen
met een groeimindset zullen niet snel opgeven wanneer het even tegenzit of

wanneer iets meer moeite kost. Ze weten dat je met hard werken verder kunt
komen en leveren die inspanning graag.
Een groeimindset leidt kortom tot passie voor leren. Wil je een kind zijn talenten
optimaal laten benutten, dan is het dus van belang dat hij/zij een groeimindset
ontwikkelt. Een kind kan daar de hulp van ouders en leerkrachten goed bij
gebruiken!

Zie voor meer informatie: Platform Mindset

Studiedag 18 november 2021
De studiedag van 18 november 2021 zal in het teken
staan van feedback geven en rekenen.
Een dagdeel zal RPCZ Bazalt extra begeleiding geven
t.a.v. het geven van feedback. Het afgelopen
schooljaar is hier online een training over geweest voor het team De Arenberg,
maar doordat het online was en doordat er daarna een lockdown kwam, is dit niet
beklijft. Daarom gaan we het deels herhalen en deels verdiepen. Fijn om dit op te
pakken met elkaar. Feedback geven valt onder de stuurgroep Leren Zichtbaar
Maken.
Ook zullen we zelf het team De Arenberg mee gaan nemen in het rekenonderwijs
op onze school. Meneer Michiel is rekencoördinator van onze school en samen
met juffrouw Susanne en ikzelf gaan we leren van en met elkaar om het
rekenonderwijs te verbeteren.
De twee jeugdprofessionals, Toos de Moor (GGD) en Eileen Karelse (CJG) zullen
deze dag zichzelf presenteren in het team. Zij zullen het team en de ouders van De
Arenberg ondersteunen in de hulpvragen die er zijn.

Jeugdgezondheidsdienst West- Brabant
Wat kan Jeugdgezondheidszorg voor jou doen? Kinderen ontwikkelen zich
razendsnel. Als ouder of verzorger ben je steeds bezig met het opvoeden, het
gedrag en de gezondheid van je kind. Natuurlijk wil je dat je kind goed slaapt,
gezond eet, met plezier naar school gaat, leuke vriendjes heeft en zich veilig voelt.

De Jeugdgezondheidszorg is verbonden aan elke basisschool in West-Brabant. We
kijken mee in de ontwikkeling van je kind. We werken met een team van
professionals zoals een doktersassistente, jeugdverpleegkundige, jeugdarts en een
verpleegkundig specialist.
Ons aanbod Jezelf gezond voelen en lekker in je vel zitten is belangrijk. Daarom
nodigen wij alle kinderen in het basisonderwijs uit wanneer kinderen 5 jaar en
10/11 jaar zijn. We meten dan de groei en testen de ogen en oren van je kind als
dat nodig is. Vooraf krijg je een brief met uitleg over de afspraak. De afspraak kan
op school zijn of bij een GGD in de buurt. Onze jeugdverpleegkundigen zijn er voor
jou als er vragen zijn over het opvoeden en opgroeien. Dit kan door een gesprek
op de GGD of bij jou thuis. De GGD verzorgt ook de prikken die je kind krijgt als het
9 jaar is.
Meer dan meten, wegen en prikken! Ook als er problemen zijn kunnen we met je
meedenken. Bijvoorbeeld als je kind veel ziek is of als je zorgen hebt over het
gedrag van je kind. Maar ook als er problemen thuis zijn. Samen kijken we dan wat
er aan de hand is en hoe we de juiste hulp in kunnen zetten. Onze jeugdartsen en
verpleegkundig specialisten werken nauw samen met andere professionals en
kunnen als dat nodig is naar de juiste hulp of zorg verwijzen.
Contact en info:
Stel gerust je vragen via:
088 - 639 2051 ma t/m vr 08:00 – 17:00 uur
jgz@ggdwb.nl
Stel gerust je vraag anoniem via onze ouderchat: https://www.ggdwb.nl/mijnkind/ouderchat/
Regelmatig organiseren wij Webinars voor ouders, op deze pagina:
https://www.ggdwb.nl/webinar/webinars-voor-ouders/ zie je welke Webinars
gepland staan en kun je vorige Webinars terugkijken.

Geniet van een hele fijne herfstvakantie!
Team De Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal verschijnt op 19 november 2021.

