Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke data:

Samen terugkijken
Kerstviering De Arenberg
Door de snelle omschakeling hebben we deze kerst mogen
genieten van een heerlijk kerstontbijt. De kinderen hadden
hun mooiste kleren aan en in de klassen hing deze ochtend een
gezellige kerstsfeer. Op deze manier konden we toch fijn de
vervroegde kerstvakantie in.
De groepen 3 zijn deze ochtend nog naar de kerk geweest om
naar het kerstverhaal te luisteren. Helaas is dit bij de
kleutergroepen niet meer door gegaan omdat dit niet te combineren was met het
kerstontbijt.
Het kerstontbijt is gesponsord aan alle leerlingen de subsidiegelden van het
Nationaal Programma Onderwijs.
Lockdownperiode voor de kerstvakantie
Voor de kerstvakantie hadden de leerlingen een week extra
vakantie. Jullie, ouders, hebben ontzettend goed jullie best gedaan
om hun kinderen zelf op te vangen in deze week waardoor er
weinig noodopvang noodzakelijk was. Dank jullie wel ouders! Op
school is er door het team hard gewerkt aan administratieve zaken en
voorbereiding voor na de kerstvakantie. Ook werden er voorbereidingen getroffen
voor de mogelijke totale lockdown na de kerstvakantie, maar gelukkig was dit niet
nodig en konden we weer met de leerlingen fysiek aan de slag. Wat zagen we weer
blije gezichten! De leerlingen vonden het weer heerlijk om naar school toe te
mogen en wij, als team, De Arenberg ook!
Start nieuw jaar en beperkende maatregelen
Het nieuwe jaar zijn we goed gestart met fysiek onderwijs.
Helaas gelden er nog steeds maatregelen i.v.m. het
coronavirus. Zo spelen we bijvoorbeeld buiten in vakken zodat
de bubbels niet door elkaar gaan. Ook hebben we te maken met gespreide
aankomst- en eindtijden. De aankomsttijden hebben we hetzelfde gehouden
omdat de leerlingen toch al gespreid binnenkomen (08.20 - 08.30 uur) en we
hierdoor ouders niet extra lastig gingen maken. De eindtijden moesten we wel
spreiden omdat dit normaalgesproken niet zo is. Ik begrijp dat dit niet altijd prettig
is omdat er kinderen met elkaar willen afspreken en zij dan langer moeten
wachten. Echter wordt deze maatregelen ons ook opgelegd doordat we het
Protocol Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs volgen. Ik hoop op uw begrip
hiervoor. Tevens hoop ik dat we op kort termijn toch wel maatregelen kunnen
laten vallen, maar voor nu is het niet anders.

Nieuwe leerkrachten groep 3 en 4
Hoi, ik ben Joyce Huvers. Ik woon in Etten-Leur met mijn man
en zoon van 8. Misschien heb je me de afgelopen dinsdagen al
rond zien lopen. Na de Kerstvakantie ben ik begonnen in groep
4A. De collega’s boven leer ik langzamerhand kennen. Wat fijn
dat iedereen al zo hulpvaardig is geweest! Ik werk sinds 2006
voor de Stichting. Ik ben begonnen bij de Klaverhoek in
Moerdijk en werk daar nog steeds. Om ook eens op andere
scholen een kijkje te nemen heb ik er in 2019 voor gekozen om
naast werkzaam te blijven op de Kaverhoek, ook de invalpool in te gaan. Dat is erg
goed bevallen en ik ben via die weg op de Arenberg terecht gekomen. Loop op
dinsdag gerust een keer binnen om elkaar beter te leren kennen!
Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Ellen Romijn. Ik ben
44 jaar en moeder van 3 dochters (19, bijna 16 en bijna 12).
Ik ben al sinds 1999 werkzaam bij Stichting De Waarden. De
meeste tijd daarvan heb ik gewerkt op SBO Het Palet in
Klundert. Een aantal jaar geleden heb ik besloten dat ik wat
meer wilde zien binnen de stichting en ben ik 2 dagen voor de
vervangerspool gaan werken. Erg leuk om verschillende
scholen, verschillende teams en ook verschillende kinderen te zien!
Vanaf de kerstvakantie ben ik elke maandag werkzaam in groep 3B op De
Arenberg. Ik heb er dus al 2 maandagen op zitten en ik vind het ontzettend leuk!
Ik ben dus op maandagen altijd op school te vinden en anders ben ik via mail of
Parro bereikbaar.
Groetjes Ellen Romijn
Informatieavond groep 1-2 nieuwe ouders
Alle ouders van de nieuwe kinderen die de afgelopen periode
op school zijn gekomen of binnenkort starten hebben
informatie ontvangen over de school. Deze informatie
bestond uit een film van de informatieavond van begin dit
schooljaar: https://youtu.be/VZBpw4bUwAI
Tevens is er een PowerPoint met informatie van groep 1-2
verstuurd.
Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Zoals eerder aangegeven in een vorig Arenberg
Verhaal zijn er nieuwe ouderverkiezingen voor de
MR. Via Parro is een brief verzonden waarin u alle
informatie hierover vindt. Als u mee wilt doen aan de
verkiezingen ontvangen wij graag uw ingevulde formulier (zie Parro) vóór
donderdag 27 januari 2022.

Sociale veiligheid vragenlijst groep 6-7-8
Deze week hebben de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 een
vragenlijst ingevuld m.b.t. de veiligheid op onze school. Deze
vragenlijst is afkomstig van ons kwaliteitszorgsysteem WMK
(Werken met Kwaliteit).
Zorgen voor kwaliteit:
Onze school neemt deze vragenlijst systematisch af.
De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader
van de Inspectie van het Onderwijs.
De vragenlijst bestaat uit vragen over veiligheidsbeleving, optreden leerkracht,
opstelling leerling, welbevinden, sociale, fysieke en psychische veiligheid.
Zodra de uitslag bekend is, zullen wij deze met u delen.
Samen vooruitkijken
Midden CITO

Vanaf volgende week worden in de groepen 3 t/m 8 de midden CITO toetsen
afgenomen, op de volgende vakgebieden:
Rekenen
Spelling
Woordenschat
Begrijpen lezen (in groep 3 begrijpend luisteren)
TTR (tempo toets rekenen)
Soms vinden de kinderen een CITO toets spannend, maar dit is helemaal niet
nodig. We leggen de kinderen dan ook uit dat een CITO toets inzicht geeft in ons
onderwijs.
De CITO toetsen die wij afnemen meten vaardigheidsgroei. Vaardigheidsgroei is
het verschil in competentie tussen twee meetmomenten in. Onze meetmomenten
zijn in het midden en aan het einde van een schooljaar. We meten bij een CITO
toets niet of een leerling een specifiek doel wel of niet beheerst, maar de
algemene vaardigheid.
Waar de methodetoets informatie geeft of een leerling iets wel of niet kan, biedt
een vaardigheidstoets informatie of een leerling iets meer of minder kan
vergeleken met zijn leeftijdsgenootjes.
Een leerkracht kan wel of niet tevreden zijn over de vaardigheidsgroei van de
afgelopen periode. Is deze voldoende, dan gaat hij door met wat hij deed. Is de
vaardigheidsgroei onvoldoende, dan is het zaak te onderzoeken of de
onderwijsaanpak wel passend was. De leerkracht onderzoekt de
onderwijsbehoeften en formuleert eventueel een specifieke aanpak in het
zorgoverzicht van zijn of haar groep.

CL leerlingenraad
Omdat leerlingen van verschillende groepen niet door elkaar
mogen, zou dat betekenen dat de leerlingenraad geen
doorgang zou kunnen krijgen. Maar... we gaan proberen het
tóch door te laten gaan! En wel online! We gaan proberen om
online te vergaderen! Het is fijn om met onze leerlingen te praten over ons
onderwijs. Hoe kijken zij hiernaar? Zien zij verbeterpunten? In het volgende
Arenbergverhaal leest u hoe het is gegaan!
IKC
Met de vervangende vestigingsmanager, Nicole Lauwerijssen, zijn
we momenteel aan het bekijken hoe we de ateliers van de BSO in de
verschillende ruimtes in de school mooi vorm kunnen gaan geven. Er
komen steeds meer leerlingen van De Arenberg bij, die naschoolse
opvang krijgen en wij willen deze leerlingen heel graag in ons gebouw
opvangen. Dit vraagt om creativiteit en oplossingsgerichtheid van beide teams
(Kibeo en De Arenberg). Hier zijn we dan ook hard mee bezig. We hopen dat u hier
binnenkort meer van kunt zien en wij u hierover meer kunnen informeren!
Bijeenkomst identiteit De Arenberg
In december zou er een onlinebijeenkomst zijn in het kader van
‘Identiteit’. Helaas gooide corona roet in het eten en moesten we
ons gaan voorbereiden op het sluiten van de school voor de
kerstvakantie.
Op 2 februari 2022 zal er nu een teambijeenkomst online zijn
waarbij we dieper ingaan op ons geloof, onze normen en waarden. We worden
hierin begeleid door Verus.

Een fijn weekend toegewenst.
Team De Arenberg

Het volgende Arenbergverhaal komt uit op 11 februari 2022

