Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke data:

Samen terugkijken

25 april start
meivakantie

Paasviering
Op donderdag 14 april hebben wij de Paasviering gehad op school.
In de ochtend zijn we eerst met de hele school naar de kerk in het dorp geweest.
Daar
hebben
we met
z'n
allen
een
Paasviering gehad.
We hebben naar het Paasverhaal geluisterd, liedjes gezongen en een aantal
kinderen hebben een versje voorgelezen.
Na de viering zijn we weer met z'n allen naar school gelopen.
In sommige groepen is er een placemat gekleurd en/of hebben de kinderen naar
de Zandtovenaar gekeken.
Tijdens onze lunchpauze hebben we heerlijk gesmuld van de
zelfgemaakte hapjes voor de high
tea.
Wat hebben de kinderen smakelijke
hapjes gemaakt.
In de middag zijn alle groepen gaan knutselen.
Het was een gezellige en geslaagde Paasviering!

9 t/m 13 mei
schoolfotograaf
11 t/m 13 mei
schoolkamp groep 8
17 mei schoolreis groep
1 t/m 7
18 mei plantenactie
26 en 27 mei
Hemelvaartsweekend

Verjaardagendag
Op woensdag 9 maart hebben we bij ons
op school de verjaardagendag gevierd. Het
thema was “Helemaal Hollands”. De dag
begon met een opening verzorgd door
meneer Thieme. Onder zijn begeleiding
hebben alle leerlingen voor de juffen en
meesters “lang zullen ze leven" gezongen
en werd de Arenbergvlag gehesen. Voor
de groepen 1 t/m 4 was er een “carrousel”
georganiseerd waarbij ze verschillende Hollandse spelletjes met elkaar zijn gaan
spelen zoals: spijkerpoepen, reuzentwister en sjoelen. Er werd geknutseld bij de
groepen 3 en bij groep 1-2D was er zelfs een discofeest! Voor de groepen 5-8 is
een “Ik Hou Van Holland spel” gemaakt waarbij de leerlingen in teams samen
moesten werken. Deze ochtend hebben we ook pannenkoeken gegeten. Dat
was smullen! Voor de leerkrachten en leerlingen was het een zeer geslaagde
ochtend!
Cito Eindtoets
Afgelopen week hebben we met de groepen 8 de Centrale Eindtoets
gemaakt. Het was een spannend moment, maar de kinderen
konden eindelijk laten zien wat zij kunnen. Na de meivakantie
ontvangen we de scores.

Mentaal Sterk
Vanaf de herfstvakantie hebben de groepen 7 en 8 tien lessen Mentaal Sterk
gevolgd. Door het Coronavirus zijn de lessen verzet, maar konden later weer
doorgaan. De lessen werden verzorgd door Herman Verschuren van CORE14.
Thema's als zelfvertrouwen, stress, motivatie, talenten en kwaliteiten kwamen
aan bod. Ook de omgang met stressvolle situaties werd besproken. De kinderen
hebben allemaal de tien lessen afgerond en hebben hier een diploma voor
ontvangen.

Inzameling Oekraïne
Onlangs hebben we gezamenlijk met de hele school, geld ingezameld voor de
kinderen in Oekraïne. We hebben met alle kinderen van De Arenberg
gezongen in de vorm van een hart op het plein. De meeste kinderen waren in
de kleuren blauw en geel gekleed. Met uw hulp hebben we in totaal 637,54
euro mogen ophalen. Wij
willen alle ouders, opa's, oma's
en verzorgers bedanken.
Zonder uw hulp, was dit
natuurlijk nooit gelukt. Het
geld is gegaan naar de opvang
van vluchtelingen in
Zwingelspaan. Zij gaan hiervan
spullen kopen voor de
Oekraïense kinderen.

Inloopochtend
Op donderdag 7 april en maandag 11 april zijn er
twee extra inloopochtenden geweest. We hopen dat
u het weer fijn vond om in de school te zijn en samen
met uw kind(eren) te kijken naar zijn/haar werkjes.
Ook hebben we veel ouders beneden in de speelzaal
mogen ontvangen waar leerlingen vertelden over hun eigen uitdaging. De
jeugdprofessionals van de GGD en het CJG waren aanwezig voor vragen en
juffrouw Susanne gaf informatie over lezen. Ook bedank ik u hartelijk voor het
geven van feedback t.a.v. Arenbergzaken. Ik zal hierop in de komende
Arenbergverhalen terugkomen. In dit Arenbergverhaal treft u al meer
informatie aan over de Engelse les en de sociaal-emotionele lessen van Mentaal
Sterk! Fijn dat u er weer was!
Filmproject groep 7
Groep 7 is volop bezig om in kleine groepjes een eigen film te maken. De
kinderen hadden zelf een thema gekozen, zelf een script geschreven, zelf
materiaal meegenomen en moesten ook zelf filmen. Super spannend, want
alleen de groepjes zelf weten waar de film over gaat. In juni gaan we naar de
première. We gaan met z'n allen naar de Schuur om op het “grote doek” de
films te bekijken.
Koningsspelen
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze dag actief bezig geweest op
school. Na een gezamenlijke opening met zingen voor de Koning, warming up
en de “Fittop10” dansen, zijn de leerlingen in kleine groepjes spelletjes gaan
spelen op het schoolplein. Het waren Hollandse spellen zoals: spijkerpoepen,
estafette, verkleden, spekhappen en nog veel meer. Tussendoor hebben we
fruit gegeten in de klas. Na het ochtendprogramma hebben de kleuters de dag
rustig afgesloten in de klas.
Voor de groepen 3 en 4 was er in de middag nog een circuit met voetbal, fopbal,
spelen bij het klimrek en spelen bij de zandbak.
De kinderen van de groep 5 t/m 8 zijn in groepjes naar verschillende
sportlocaties in Zevenbergen geweest.
We zijn naar de Droge Mark geweest waar een heel turnparcours stond
opgezet.
Bij de tennis, hockey, handbal en voetbal
hebben ze verschillende oefeningen en
wedstrijdje gespeeld. Bij de atletiek hebben de
kinderen o.a. horde gelopen.
Er was ook een drinkpauze waarbij de
kinderen een drinkfles en een pet kregen. Ze
konden hier ook nog even spelen op het
luchtkussen.
Het was een leuke, gezellige en zonnige dag en alle kinderen zijn heel sportief
bezig geweest.
Alle hulpouders, -opa's, -oma's, -verzorgers BEDANKT!!!!

IKC avond teambuilding
Onlangs hebben we een bijeenkomst gehad samen met de medewerkers van
Kibeo. We hebben elkaar op deze avond weer beter leren kennen, de visie
besproken en we hebben gesproken over welke samenwerkingsmogelijkheden
er zouden kunnen zijn op het gebied van omgang met elkaar, met de kinderen
en met ouders.
Cursus/Scholing TOS
Een aantal medewerkers van de Arenberg en Kibeo hebben een workshop:
Ervaar TOS gevolgd. TOS is een afkorting voor een Taalontwikkelingsstoornis.
Om te ervaren wat kinderen met een TOS ervaren, moesten we een aantal
opdrachten uitvoeren. We hopen de kinderen met een TOS nu beter te
begrijpen, zodat we beter aan kunnen sluiten bij hun behoeften.
Samen vooruitkijken
Schoolkamp groep 8
Direct na de meivakantie, woensdag 11 mei 2022 tot en
met vrijdag 13 mei 2022, gaat groep 8 op schoolkamp.
Dit schooljaar gaan we naar ‘t Ossekopke in Rucphen. De
kinderen, juf en meneren hebben er ontzettend veel zin
in!
Engels op de Arenberg
Op de Arenberg wordt Engelse les gegeven vanaf groep 5. In deze groep
beginnen we met mondelinge lessen Engels. Vanaf
groep 6 krijgen de leerlingen ook schriftelijk werk en
worden er ook toetsen afgenomen. Een aantal jaren
geleden heeft de werkgroep Engels onderzoek gedaan
naar het effect van Engelse les in eerdere schooljaren. We gaven toen nog
Engelse les vanaf groep 7. Dat hebben we n.a.v. dat onderzoek aangepast naar
groep 5. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het effect van Engelse les
geven vanaf groep 1 minimaal is. Daarnaast willen we in de onderbouwgroepen
voornamelijk bezig zijn met het technisch leesonderwijs. Dit is de reden dat we
daarom starten vanaf groep 5 met Engelse les.
Schoolfotograaf
De week van 9 mei komt de schoolfotograaf weer op
school. Onderaan dit Arenbergverhaal vindt u
belangrijke informatie betreft de week direct na de
meivakantie.
Als u zich wilt inschrijven voor de broertjes/zusjesfoto
voor kinderen die niet op de Arenberg zitten, kunt u
zich maandag 9 mei inschrijven. Er hangt een
inschrijfformulier op de gang.

Arenberg Atelier
We mogen weer groepsdoorbrekend werken, dus kan het
Arenberg Atelier ook weer doorgaan. Het is deze keer op
dinsdag 10, 24, 31 mei. Het is niet op 17 mei, omdat we dan
op schoolreis zijn.
Allerlei creatieve opdrachten krijgen de kinderen en daar
kunnen ze drie keer één uur aan werken. De kinderen kiezen
zelf wat ze gaan doen.
De groepen 6 t/m 8 door elkaar, de groepen 3 t/m 5 door elkaar en de groepen
1 en 2; ook zij gaan door elkaar.
Er zijn allerlei tekenopdrachten, er wordt muziek gemaakt, er wordt met een
prentenboek gewerkt, geweven op stokjes, van brooddeeg iets gemaakt.
Plantenactie
Dit schooljaar is de OR weer begonnen met de plantenactie. Fijn dat dit allemaal
weer mag. De leerlingen zijn weer enthousiast op pad gegaan om plantjes te
verkopen. Er zijn weer veel bestellijsten ingevuld. Bedankt hiervoor. De klas met
die de meeste plantjes heeft verkocht, krijgt als allemaal een ijsje.
Schoolvakanties schooljaar ‘22-’23
Maandag 5 september 2022 start het nieuwe schooljaar 22-23 weer.
Herfstvakantie: 22 - 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 – 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 18 – 26 februari 2023
Pasen: 7 – 10 april 2023
Meivakantie: 22 april 2023 – 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 – 21 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie 2023: 15 juli 2023
Hierin zijn nog niet de studiedagen meegenomen. Deze volgen op een later
moment.

Fijne meivakantie!
Team de Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal komt uit op vrijdag 27 mei 2022.

Brief gericht aan de ouders/ verzorgers van basisschool de Arenberg,
kinderdagverblijf en Peuteropvang.
Van maandag 9 mei t/m vrijdag 13 mei kom ik schoolfoto’s maken van
jullie kinderen.
Op dinsdag maken we alle broer en/of zus foto’s.
Ook is er weer de mogelijkheid om met de broers en/of zussen op de foto
te gaan die nog niet op de basisschool zitten. Dit gaan we doen op
dinsdag 10 mei vanaf 14.30. Dit is op inschrijving, hoe u zich kunt opgeven
hiervoor, hoort u via school.
Binnen 4 weken na het maken van de foto’s, krijgen jullie eenmalig een
inlogcode, waarmee jullie online de foto’s kunnen bestellen en via Ideal
kunnen betalen. Uw bestelling wordt dan thuisbezorgd.
Jullie kunnen voor het bestellen een account aanmaken, deze uitleg staat
beschreven naast waar jullie de inlogcode in kunnen voeren. Met dit
account kunt u voor de komende jaren alle foto’s beheren. Dus als uw
kind over een paar jaar in de hogere groepen zit, kunt u altijd nog de
foto’s van 2022 bekijken, dit kan alleen voor de foto’s die gemaakt zijn
door Wen’s Fotografie.
U kunt met meerdere inlogcodes tegelijk inloggen van broertjes en
zusjes, dit bespaart verzendkosten.
Let op! De inlogcode wordt maar 1x uitgedeeld. Dan krijgen jullie ook een
bericht van school zodat jullie de inlogcodes kunnen verwachten.
Bij het kwijtraken van de inlogcode kunt u contact opnemen met school.
Als er vragen zijn over de gemaakte foto’s en het bestellen daarvan, kunt
u contact opnemen met support@oypo.nl of bellen naar 0167-569312
Als er andere vragen zijn, bent u welkom om met mij contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Wen’s Fotografie Fijnaart
Wendy Verhagen
mail@wensfotografie.nl
Tel: 0623394923

