Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke data:

Samen terugkijken
CL- leerlingenraad

Studiedag 14 februari
2022: leerlingen zijn
vrij

De Leerlingenraad kon doorgang krijgen omdat we
online zijn gegaan. Super dat de kinderen dit
al zo goed kunnen!
Allereerst is het superleuk om terug te horen dat
kinderen genieten van Coöperatief Leren op onze
school. Ze noemen dit dan ook een grote top. Door
Corona kunnen we momenteel geen KlasBouwers
doen en dat vinden de leerlingen erg jammer. Gelukkig kunnen de TeamBouwers
wel ingezet worden en dat vinden de kinderen heel erg leuk. Ze ervaren dat ze
elkaar hierdoor beter lekker kennen en vinden het goed dat ze met structuren
ook de sociale vaardigheden leren. Ze zien deze vaardigheden als belangrijke
bagage die je ook in de toekomst goed kunt gebruiken. Denk aan; elkaar:
begroeten, bedanken, aankijken, complimenten geven maar ook voor de groep
durven te staan. Er werd genoemd dat dit ook een pluspunt is als
voorbereiding op het VO.
Er wordt aangegeven dat het leuk zou zijn als er meer verschillende structuren
aangeboden kunnen worden en dat het per leerkracht ook kan verschillen welke
structuren voorbijkomen. Moment-coaching vinden ze daarom goed omdat de
leerkrachten dan weer nieuwe dingen leren.
Energizers /BreinPauzes zijn volgens de leerlingen heel erg welkom en die
worden dan ook door de leerkrachten ingezet. De leerlingen geven aan dat het
fijn is om het leren even te doorbreken, het hoofd leeg te maken om vervolgens
weer verder te kunnen. Als idee kwam om deze Energizers/BreinPauzes een keer
buiten te doen. En dat is natuurlijk een leuke tip die wij graag aannemen!
Wat is het fijn om uit de mond van onze kinderen te horen hoe bepaalde zaken
worden ervaren en hoe zij bepaalde dingen evt anders zouden willen zien. Wie
kan dat nou mooier vertellen dan de kinderen zelf?!

Rapport mee: vrijdag
18 februari 2022
Oudergesprekken:
21 en 23 februari
2022
Vrijdagmiddag 25
februari zijn de
leerlingen vrij vanaf
12.30 uur

Bijeenkomst Identiteit
Woensdag 2 februari 2022 was er een onlinebijeenkomst
‘Identiteit’ met het gehele team van De Arenberg. Aafke
Reinders, van Verus, begeleidde het team in de vragen naar de
identiteit.
De volgende vragen kwamen aan de orde: Waar ben je trots op?
Wat neemt een leerling van De Arenberg mee in zijn/haar rugzak
van de basisschool? Welke tradities vind jij belangrijk? Waar ben je dankbaar voor?
De dagelijkse praktijk vormt de kenmerkende schoolcultuur. Deze kenmerkende
schoolcultuur is bepalend voor de identiteit. Dit is een dynamisch en
onophoudelijk proces van de interactie tussen het gedrag en de overtuigingen van
de leerkrachten.
Daarna is er de koppeling gemaakt met de hoogtepunten op de school, de
inrichting van de school en de samenwerking met andere organisaties.

We hebben nu een kwaliteitskaart ‘Identiteit en pedagogische huisstijl’ opgesteld.
Deze kwaliteitskaart zal ook als leidraad gebruikt worden tijdens de IKC-avond met
het personeel van Kibeo. Op deze wijze bouwen we aan een mooie identiteit van
IKC De Arenberg.
BHV-plan
Afgelopen donderdag hebben we bezoek gehad van B&V.
Samen hebben we het ontruimingsplan doorgenomen om te
kijken of alle informatie daarin nog up-to date is. Daarna heeft
B&V nog een rondje door de school gelopen om het gebouw te
inspecteren. De BHV-er van de Arenberg gaan binnenkort weer
een aantal ontruimingsoefeningen inplannen om ervoor te zorgen dat de kinderen
en leerkrachten in geval van calamiteiten weten wat ze moeten doen.
We plannen drie keer per jaar een ontruimingsoefening is:
 1e keer: alle leerlingen en leerkrachten weten dat er een ontruiming komt.
Dag en tijdstip is gecommuniceerd.
 2e keer: alle leerlingen en leerkrachten weten da er in een bepaalde week
een ontruiming komt. Dag en tijdstip zijn onbekend.
 3e keer: niemand is op de hoogte van een ontruiming, behalve de BHVers.

Dit schooljaar zijn de BHV-ers:
Hoofd BHV:
Juf Marloes, juf Hanneke en juf Susanne
BHV:
Juf Anouk, juf Angelique en juf Kelsey
Ventilatiesysteem De Arenberg
In de media leest u veel over de ventilatiesystemen in de
scholen. Gelukkig is er vorig schooljaar, toen het
coronavirus net in ons land was, een keuring geweest van
het ventilatiesysteem op De Arenberg. Deze keuring is
goed verlopen.
Het gebouw van De Arenberg is gebouwd in 2008 en in
destijds is er al rekening gehouden met de aanleg van een goed ventilatiesysteem.
Wel blijft het van belang om de klaslokalen goed te luchten. Het advies aan de
leerkracht is dan ook om de ramen overdag op kiepstand te zetten en tijdens een
pauze de nooddeur ook open te zetten.
Alternatief inloopavond
Helaas kon ook deze keer de inloopavond niet doorgaan. Daarom
hebben alle klassen een alternatief bedacht om u toch een kijkje in
de klas te geven. Hopelijk heeft u ervan genoten om samen met uw
kind te praten over alles wat ze in de klas doen.
Aanspreekpunt De Regenboog
Vanaf 1 maart 2022 zal ik, Hèlen Rasenberg, naast mijn
directeurschap op De Arenberg ook het aanspreekpunt
worden op Basisschool De Regenboog. Dit heeft te maken
met het vertrek van de huidige directeur, Marleen van Kooten. Mijn

werktijdsfactor wordt uitgebreid van 32 uur naar 40 uur. Binnen Stichting De
Waarden gaan we de uitdaging aan om gespreid leiderschap in te gaan zetten in
de stichting waarbij we gebruik maken van de kwaliteiten van de medewerkers. In
de praktijk betekent dit dat ik regelmatig ook op De Regenboog aanwezig zal zijn
om mijn kwaliteiten daar in te zetten. Natuurlijk staat mijn deur nog altijd voor u
open!

Samen vooruitkijken
Carnaval
De school is al prachtig versierd door de ouderraad voor
carnaval! Het ziet er heel gezellig uit! Vooralsnog ziet het
programma er als volgt uit. De leerlingen mogen allemaal op
vrijdagochtend 25 februari 2022 verkleed naar school
toekomen. De leerlingen van de groepen 1-5 gaan op
carnavalsochtend naar De Borgh voor de voorstelling van de Carnavalsvereniging
Zevenbergen. De leerlingen zullen in aparte bubbels gaan zitten en ook worden de
verschillende scholen niet gemengd. De coronamaatregelen worden hierbij in acht
genomen.
De leerlingen van de groepen 6-7-8 mogen ook verkleed naar school toekomen.
Zij krijgen een alternatief carnavalsprogramma aangeboden in hun eigen klas.
Toch een beetje carnaval gelukkig!!
Hoe werken wij op De Arenberg?

Elke leerkracht op De Arenberg wil uit de leerlingen halen wat erin zit. We willen
dat alle leerlingen voldoende presteren en de minimumdoelen behalen die in het
onderwijs worden gehanteerd. Deze doelen zijn niet voor alle leerlingen even
gemakkelijk te bereiken. Binnen één groep kunnen de niveaus van leerlingen
behoorlijk uiteenlopen. De leerkracht moet hiermee rekening houden. De
leerkrachten op De Arenberg moeten in hun lessen differentiëren.
Wat is dat nou differentiëren?
Differentiatie is een onderwijsbenadering waarbij de leerkrachten aanpassingen
doen in de inhoud van hun lessen, de leermaterialen, leeractiviteiten en de
producten van de leerlingen om tegemoet te komen aan verschillende
leerbehoeften van individuele leerlingen of van kleine groepjes leerlingen. Dit
doen we om daarmee de leermogelijkheden van alle leerlingen in de klas te
vergroten.
Op De Arenberg krijgen onze leerlingen op verschillende manieren te maken met
differentiatie. We werken hier op verschillende manieren met differentiatie:
Binnen de klas:
 Niveaugroepen (groepsdoorbrekend); Op het gebied van technisch lezen
en begrijpend lezen werken we normaalgesproken groepsdoorbrekend op
niveau.








Preteaching: waarbij leerlingen vooraf meegenomen worden in de
leerstof en al weten wat ze gaan leren;
Verlengde instructie: waarbij leerlingen herhaling krijgen van de leerstof
met het gebruik van materialen;
Begeleid inoefenen: samen met de leerkracht of onderwijsassistent;
Leerstijlen en onderwijsbehoeften: niet iedere leerling leert op dezelfde
manier. Hier houdt de leerkracht rekening mee;
Verrijking: de leerlingen krijgen een verkorte instructie en gaan dan aan
de slag met uitdagende opdrachten;
ICT –middelen of andere middelen: niet alleen ICT wordt ingezet om de
leerling de leerstof aan te leren. We zetten ook andere materialen in zoals
spelmaterialen of schriftelijk werk.

Buiten de klas:
 In kleine groepjes andere lesstof
 Individueel andere lesstof
Tijdens de groepsbesprekingen wordt altijd besproken en bekeken of de geboden
differentiatie voldoende is of moet worden aangepast.
Buitenspelen op het schoolplein na schooltijd
Het schoolplein is op woensdagmiddag en
vrijdagmiddag geopend voor de leerlingen tot 18.00
uur om er te spelen. Op de andere dagen maakt
Kibeo De Arenberg gebruik van het schoolplein en
daarom is dan het schoolplein gesloten.
We treffen op het schoolplein vaak lege flesje of
zakken aan. Als uw kind op het schoolplein speelt,
wilt u dan eens het gesprek met uw kind aangaan
t.a.v. het omgaan met afval?

Studiedag 14 februari 2022
Volgende week maandag 14 februari 2022 zijn de leerlingen
vrij. De leerkrachten van De Arenberg hebben dan een
studiedag. Deze studiedag zal in het teken staan van het
analyseren van de CITO’s en het uitwerken van de
rapporten. Op deze wijze kunnen we de tweede helft van
het schooljaar weer op een goede wijze starten en de leerlingen op de juiste wijze
begeleiden en ondersteunen.

Groepsbezoeken De Arenberg
Vanaf deze week starten de groepsbezoeken op De
Arenberg. Dit betekent dat ik, Hèlen Rasenberg, iedere
groep ga bezoeken en met de leerkracht in gesprek ga
over zijn/haar groep. De volgende onderwerpen komen
aan bod: het pedagogisch handelen, de leertijd, de
directe instructie, strategieën voor denken en leren,
afstemming instructie en verwerking en de actieve betrokkenheid van de
leerlingen. Ik kijk er altijd naar uit om in de groepen te mogen kijken en het leren
van de leerlingen mee te krijgen.
Rapport mee
Vrijdag 18 februari 2022 krijgt uw zoon of dochter zijn of
haar rapport mee. Dit is het eerste rapport dit schooljaar.
Uw kind wordt "beoordeeld" op de resultaten van
cognitieve zaken als rekenen, taal, lezen en oriënterende
vakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Dit wordt
bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt uw kind ook
"beoordeeld" op andere zaken zoals gedrag, inzet en motivatie.
Het is belangrijk om samen met uw zoon of dochter, na het zien van de
resultaten, nieuwe (leer)doelen te stellen en de ‘oude’ doelen
(begin schooljaar) te evalueren. Dit uiteraard in samenspraak
met de leerkracht. Dit doen wij om eigenaarschap bij uw zoon
of dochter te stimuleren. Ze zijn verantwoordelijk voor hun
eigen leerproces en hebben daar dus wel degelijk inspraak in.

Arenbergatelier
Het Arenberg Atelier wordt verzet naar nog nader te
bepalen data. We mogen nog niet groepsdoorbrekend
werken en dat betekent dat ook bij het Arenberg Atelier
de groepen nog niet door elkaar mogen. Samen met
kinderen uit andere groepen en een andere leerkracht
tot iets creatiefs komen, is het uitgangspunt van het Arenberg Atelier. U hoort van
ons wanneer het wel door kan gaan.
10 minuten gesprekken
In de week van 21-25 februari vinden de oudergesprekken
plaats op maandag en woensdag. Door persoonlijke
redenen kan het zijn dat er oudergesprekken op een
andere avond plaatsvinden, maar dat is dan met mijn
goedkeuring.
De leerkrachten zullen in de komende weken via Parro weer aangeven dat u een
afspraak kunt inplannen. De gesprekken zullen vooralsnog online plaatsvinden. De
persconferentie van a.s. dinsdag zal ons weer meer informatie geven. Mocht het
veranderen, dan laten wij dit u weten.
Wel zullen de adviesgesprekken van de leerlingen van groep 8 fysiek zijn.

Tentoonstelling : als er één schaap over de dam is....
In de maanden maart en april kunt u op de woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddagen deze leuke tentoonstelling bezoeken, op de
kinderboerderij te Zevenbergen.
De kinderboerderij is geopend van half twee tot half vijf en in de
zomertijd van twee tot vijf uur.
De tentoonstelling is gericht op kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De
nieuwsgierigheid van deze leeftijdsgroep wordt geprikkeld door diverse spelletjes
en opdrachten over het schaap, zoals het spreekwoordenspel, een electrospel,
reken- en kijkopdrachten en nog veel meer. De kinderen krijgen een
opdrachtenboekje, wat ze zelf (of samen met ouders of opa en oma) kunnen
invullen.
Heeft een schaap vijanden? Hoeveel eet een schaap? Wordt van schapenmelk ook
ijs gemaakt? Hoe voelt de wol van het schaap? Op al deze vragen vinden de
kinderen spelenderwijs een antwoord.
En de knutselaars kunnen zelf een schaapje maken.
Maar ook de kleintjes zullen de tentoonstelling heel leuk vinden.
En natuurlijk zijn de schapen van de kinderboerderij er ook om ze heel goed te
bekijken.
Wij hopen dat er heel veel kinderen op bezoek komen.
De kinderboerderij is gevestigd aan de Vlimmeren 1 te Zevenbergen. Parkeren
kunt u het beste bij het evenemententerrein aan de Kristallaan. Uw bezoek is, zoals
altijd, gratis.

Een fijn weekend toegewenst.
Team De Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal komt uit op 25 februari 2022

