Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke data:

Samen terugkijken

Aanpassing
kerstviering

Arenbergatelier
De afgelopen periode hebben de kinderen weer hun
talenten kunnen laten zien tijdens het ArenbergAtelier. 3
Weken achter elkaar werkten de kinderen aan een
zelfgekozen activiteit. Dit varieerde van muziek en dans activiteiten tot
programmeer en knutselactiviteiten. Dit gebeurde groepsdoorbrekend. Uw kind
heeft hierover vast al verteld.
Tiny Forest (boomplantdag)
Donderdag 25 november 2021 hebben de kinderen van
groep 5 van RKBS De Arenberg en PCBS de Regenboog
(groep 6/7 en 7) samen met buurtbewoners een Tiny
Forest aangeplant in het veldje naast het
hondenuitlaatveld De Meeren langs de Westrand in
Zevenbergen. Het Tiny Forest is financieel mogelijk gemaakt door Shell Moerdijk.
De groepen kwamen ieder op hun eigen tijdstip naar het veld om boompjes te
planten dit om vermenging van de groepen kinderen van beide scholen te
voorkomen (Corona-beleid). De Arenberg is tussen 09:00 en 10:00 uur bezig
geweest met het planten van de bomen/struiken. De aanplant werd zoveel
mogelijk verdeeld, zodat er een goede verdeling van bomen over de locatie was.
Er waren 1200 bomen/struiken (32 verschillende soorten) die geplant moesten
worden. De kinderen werkten in tweetallen: één maakte met een schop een gat
in de grond en de ander zette de boom erin om vervolgens het gat weer dicht te
maken en wat aan te trappen. Tijdens de plantdag was er genoeg tijd om te
planten én was er ruimte voor de kinderen om een houten boomlabel te maken
(deze bevatte hun eigen naam op de voorkant en een boomnaam of boomwens
op de achterkant) zodat ze hun eigen boom altijd terug kunnen vinden.
De officiële naam van het Tiny Forest “het Meerenbos” is samen met iemand van
de gemeente en een medewerker van Shell Moerdijk onthult. De naam was
bedacht door 4 kinderen van groep 5 namelijk: Mouna, Lilia, Lars en Thijs Kr.
We hopen dat de kinderen nog vaak (eventueel samen met hun ouders) gaan
kijken hoe het met hun boom en Tiny Forest gesteld is. In het voorjaar worden we
(groep 5) weer benaderd door de mensen van IVN Natuureducatie betreffende
het aangeplante bos.

Sinterklaasfeest op De Arenberg
Wat een feest, dat Sinterklaas ons kwam bezoeken op de
Arenberg! Sinterklaas en zijn pieten gingen als eerst langs
alle klassen, zodat iedereen even kon zwaaien. Nadat de
Sint en zijn pieten het rondje hadden gedaan is hij samen
met de pieten naar het gymlokaal gegaan, zo konden alle
klassen op bezoek bij de Sint en de pieten. De Sint heeft gezellig met de kinderen
gekletst en alle kinderen kregen niet alleen wat lekkers, maar ook nog een cadeau!
Terwijl de Sint steeds bezoek kreeg hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 leuke
sinterklaaswerkjes/spelletjes gedaan en de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben
surprises gedaan. We hebben een ontzettend leuke dag gehad!

Gezocht voor de groepen 4
Voor onze handvaardigheid les zijn wij op zoek naar waxinelichtbakjes.
Als u een waxinelichtje heeft gebrand willen wij graag het
aluminiumbakje om mee te knutselen. Wilt u dit meegeven aan uw
zoon of dochter. Alvast dank.
Samenwerking Meer Moerdijk
De Arenberg werkt nauw samen met Meer Moerdijk. Onze
gymlessen op maandag van gr 3-8 worden ondersteund door
twee stagiaires van het CIOS; Maud en Djordi. Maud
ondersteunt de gymlessen op maandag bij gr 3-8 en Djordi
bij gr 1-2. Ook verzorgen zij beweegactiviteiten bij de BSO en
verzorgen zij daarnaast regelmatig pleintjessport op het schoolplein van onze
school. Het is voor de kinderen heerlijk om na schooltijd lekker te kunnen
bewegen.
Verplaatsing audit
In de afgelopen weken zou er een audit plaatsvinden op
Basisschool De Arenberg. Een audit is een bezoek van
collega’s van Stichting De Waarden, die komen kijken naar
het lesgeven in de groepen, een gesprek hebben met het
team, de Intern Begeleider en de directeur van de school over de bevindingen en
over de doelen van het schoolplan en het jaarplan. Zij zijn gespecialiseerd in het
houden van audits.
Helaas heeft corona roet in het eten gegooid omdat de bezoeken fysiek worden
afgelegd en er nu geen externen in de school mogen komen. Dit is heel erg jammer
omdat je hier heel graag van wilt leren en je dan met je team verbeterstappen
kunt zetten. Eind maart 2022 is deze audit nu ingepland. We hopen dat het dan
wel doorgang kan krijgen.

Samen vooruitkijken
MR verkiezingen
Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 zal de
zittingsperiode van Jeroen Lockefeer en Corine GoedhartFlipsen ten einde lopen. Jeroen en Corine zijn ouders van onze school en
zitten dan 3 jaar in de MR.
In de MR zitten zowel leerkrachten als ouders. Door de aflopende
zittingstermijn van Jeroen en Corine ontstaat er ruimte voor 2 ouderleden. Dat
betekent dat u zich kandidaat kan stellen. Wij vergaderen ongeveer zes keer per
jaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. begroting, formatie,
vakantierooster en schoolplan.
Jeroen zal zich niet herkiesbaar stellen voor onze MR. Corine heeft aangegeven
dat ze nog graag drie jaar wil deelnemen aan onze MR. Zij stelt zich daarom wel
herkiesbaar.
Na de Kerstvakantie ontvangt u een brief (via Parro) van de MR waarin u meer
informatie kunt vinden over hoe u uzelf kandidaat kan stellen en hoe het
stemmingsproces eruit gaat zien.
Voor meer informatie kunt u terecht bij één van onze personeelsMR-leden of via
de mail mr.arenberg@dewaarden.nl:
Oudergeleding (OMR):
Corne van Geel (vader van Christ uit groep 1/2A, Marit uit groep 4A en Janna uit
groep 7)
Jeroen Lockefeer (vader van Finn uit groep 7)
Corine Goedhart - Flipsen (moeder van Hein uit groep 3B en Sam uit groep 6A)
Personeelsgeleding (PMR):
juf Fré Borggreve (groep 4A) f.borggreve@dewaarden.nl
juf Jopie Bastiaansen (groep 5) j.bastiaansen@dewaarden.nl
juf Kim van de Beek-Silvius (groep 8) k.vd.beek@dewaarden.nl
Kerstfeest op De Arenberg
De school is inmiddels helemaal in kerstsfeer en dus begint de
spanning voor de kerstviering te kriebelen. De werkgroep en OR
zijn momenteel druk bezig met het organiseren van een
kerstviering die past binnen de huidige maatregelen. Wat het
precies gaat worden blijft nog even een verrassing. Wat we alvast wel kunnen
zeggen is dat de viering dit jaar onder schooltijd plaats gaat vinden en we flexibel
zijn om deze een week te vervroegen bij een eventuele vervroegde kerstvakantie.
Ook dit jaar denken we aan de ouders, dus houdt uw Parro in de gaten.
De groepen 1 t/m 3 brengen volgende week een bezoek aan de kerk om te
luisteren naar het kerstverhaal.

Identiteit scholing
De algemene teamvergadering komende woensdag staat in het
teken van ‘identiteit’.
Als we het in het onderwijs over onze levensbeschouwelijke
identiteit hebben, waar gaat het dan over? Hoe verhoud jij je ten
opzichte van de identiteit van de school? Waar sta je zelf en wat
wordt er dan van je verwacht?
‘Wie wil je zijn als organisatie voor christelijk onderwijs, waarom is dit van belang
en hoe zie je dat terug?’
Deze vragen komen aan bod en gaan we samen beantwoorden. De vergadering
zal online zijn met het gehele team van De Arenberg.
Veronique Brooijmans met zwangerschapsverlof
Veronique Brooijmans is de vestigingsmanager van Kibeo De
Arenberg. Zij is afgelopen dinsdag met zwangerschapsverlof
gegaan. Veronique maakt ook deel uit van het
managementteam van De Arenberg. Zij zal vervangen worden in
het MT door Nicole Lauwerijssen. Ook zal Nicole zich inzetten
voor de vorming van het Kindcentrum De Arenberg.
Op de locatie zal Cindy Ackermans het aanspreekpunt zijn. Wij, team De Arenberg,
wensen Veronique een mooie tijd toe! 1 mei 2022 zal Veronique weer terugkeren
bij Kibeo De Arenberg.
Een fijn weekend toegewenst.
Team De Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal komt uit op 24 december 2021.

