Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke data:

Samen terugkijken

Verjaardagendag
Woensdag 6 april

Carnaval
Wij zijn dit jaar door de carnavalsvereniging uitgeroepen tot de “Leutigste school”!
We hebben deze prijs gewonnen omdat we de mooist versierde school waren.
Iedereen die meegeholpen heeft om de school zo mooi te maken, onwijs bedankt!

Inloopochtend
7 en 11 april van
08.20 uur – 09.00
uur.
Paasviering
Donderdag 14 april
Goede vrijdag
Leerlingen vrij
Vrijdag 15 april
Tweede Paasdag
Leerlingen vrij
Maandag 18 april
Koningsspelen
Vrijdag 22 april
Start meivakantie
Maandag 25 april

Actie Oekraïne
Wat hebben we woensdag 16 maart een ongelofelijk mooie actie weggezet met
alle kinderen van de Arenberg. Samen zongen we een lied om Oekraïne een hart
onder de riem te steken. Wat kwamen er veel ouders, opa’s en oma’s kijken, wat
ontzettend mooi! Ook hebben we een supermooi bedrag kunnen ophalen om te
doneren, maar liefst € 637,54. Dank jullie wel hiervoor!
IKC avond
Afgelopen donderdag hebben we samen met de medewerkers van Kibeo een
bijeenkomst gehad. We hebben elkaar beter leren kennen, de visie besproken en
we hebben met elkaar nagedacht over de mogelijkheden om ons pedagogisch
handelen op elkaar af te kunnen stemmen.
Overblijfmedewerkers gevraagd
Wie wil ons leuke overblijfteam De Arenberg komen versterken?
Op dit moment zijn wij op zoek naar inval- en vaste krachten voor
de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tijd die wij
aanwezig zijn is van 11.45 tot 13.00. Er staat ook een kleine
vrijwilligersvergoeding tegenover. Mocht U iemand anders
weten dan kan dat natuurlijk ook.
Voor vragen en/of aanmelden kunt u mailen naar tso@arenberg.nl.
Na het aanmelden wordt u mogelijk uitgenodigd voor een gesprek.
Het overblijfteam De Arenberg.

Microsoft Teams
Afgelopen dinsdag 15 maart 2022 heeft het team van onze
school uitleg gekregen over de werking van Microsoft
Teams. Wij gaan werken met dit systeem voor onze interne
communicatie. In het vorige Arenbergverhaal heeft u al
meer
kunnen
lezen
over
Microsoft
Teams.
Op dit moment is het team er mee aan de slag gegaan en
zijn we aan het oefenen met het gebruik van Microsoft
Teams.
Leescoördinatoren
In oktober 2021 zijn wij, Marloes en Daniëlle, gestart met de cursus ‘Open Boek’,
omdat wij nieuwe ideeën wilden opdoen m.b.t. het leesonderwijs. Hiervoor
hebben wij vijf bijeenkomsten bijgewoond waarin wij o.a. kennis hebben gemaakt
met verschillende soorten boeken, hoe je (deze) boeken in kunt zetten tijdens je
onderwijs, hoe je kinderen nieuwsgierig kunt maken naar boeken en hoe je diverse
werkvormen
in
kunt
zetten.
Om onze cursus af te ronden, hebben wij een leesplan opgesteld voor ‘De
Arenberg’. Hierin hebben wij doelen gesteld voor ons leesonderwijs.
Woensdag 16 maart hebben wij deze cursus afgerond en hebben wij ons
certificaat ‘leescoördinator’ in ontvangst mogen nemen.
Rots en Water groepen 6
Vrijdag 11 maart zijn, juf Susanne en juf Marloes, gestart met de eerste les van
Rots en Water in de groepen 6.
In totaal zullen er dit schooljaar 8 lessen gegeven worden.
Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan 'Stevig staan', ‘focussen'',
‘grenzen aangeven en grenzen van de ander', etc.
Tijdens een les zijn de kinderen door middel van spelactiviteiten bezig met de
onderdelen. Ze kunnen wat ze geleerd hebben ook toepassen in hun dagelijks
leven. Bijvoorbeeld: focussen tijdens het werken of stevig staan tijdens een
presentatie. Want als je stevig staat ben je zekerder en kom je zekerder over.
Kibeo
BSO
De afgelopen weken wordt er op de BSO gewerkt aan het thema kunst.
Zo hebben we al Mondriaan tekeningen gemaakt, er is kunst gemaakt met fruit,
kunstzinnige herfstraampjes en hebben we met verf mooie kunst gemaakt we
deden dit alleen niet met een kwast maar met plastic! Dit gaf een supergaaf
resultaat. De komende weken gaan we hier nog verder mee.
Pannenkoekendag

Afgelopen vrijdag 18 maart was het nationale pannenkoeken dag!

Op Kibeo de Arenberg deden alle groepen hier aan mee, de kinderen vonden dit
super leuk en lekker ze hebben er zichtbaar van genoten!
Basiskwaliteit vragenlijst
Eens per schooljaar wordt door het team de basiskwaliteit vragenlijst uitgedaan.
77% van alle teamleden heeft deze vragenlijst deze keer ingevuld. Dit betekent
een uitstekende score. Deze keer stonden er wel onduidelijke vragen in zodat het
team niet alle antwoorden goed kon invullen. We hebben samen met het team
een nagesprek gehouden zodat dit nu verhelderd is. Echter zien we hierdoor wel
dat de score ‘Kwaliteitscultuur De Waarden’ iets minder scoort, maar nog wel
boven de benchmark. Deze score is dus niet reëel. We zijn echter trots op de totale
score!

Samen vooruitkijken
Online webinar voor ouders met pubers 30 maart
Gratis te volgen op: 30 maart van 20:00 tot 21:15 uur Tijdens deze interactieve en
informatieve ouderavond speelt Helder Theater herkenbare situaties na zoals die
nu in veel gezinnen voorkomen. Wat houdt jongeren zelf nu bezig en hoe gaan
ouders daar mee om? GGZ en N-K preventie willen graag samen met zoveel
mogelijk ouders de negatieve gevolgen van Corona zoveel mogelijk beperken.
Deze avond staat in het teken van het voorkomen èn herkennen van beginnende
somberheidsklachten of depressie, maar ook over hoe ouders jongeren kunnen
sturen bij overmatig gamen of te veel schermgebruik. Er is ook ruimte om duidelijk
te maken wat je als ouder meemaakt.
Hierbij de link waarmee u deel kunt nemen aan deze livestream:
https://youtu.be/Femtyh1NhrE
Verkeersexamen groep 7 31 maart 2022
Op donderdag 31 maart 2022 vindt het theoretisch
verkeersexamen van groep 7 plaats op onze school. Er
worden 25 vragen gesteld waarbij de kinderen allerlei
verkeerssituaties te zien krijgen en vragen erover
moeten beantwoorden.
Later
dit schooljaar
vindt het
praktisch
verkeersexamen plaats.

Inloopochtend
Op donderdag 7 en maandag 11 april 2022 bent u van
harte welkom om een kijkje te nemen in de groep van uw
kind(eren). Het is weer een hele tijd geleden dat dit
mogelijk was en daarom hebben we hiervoor een extra
moment ingepland.
Van 08.20 uur – 9.00 uur kunt u samen met uw kind het werk in de klas bekijken
en laat uw zoon of dochter u de klas verder zien. Daarna start uw kind met het
doelgericht zelfstandig werken.
Wilt u daarna binnendoor naar buiten gaan zodat u langs de gang bij de speelzaal
loopt? In deze gang bij de speelzaal vraag ik u om uw feedback te geven t.a.v.
verschillende onderwerpen in de school. Het zou fijn zijn als u op deze posters uw
reactie schrijft. Samen willen wij sterker worden en daarin is de feedback van u
van harte welkom! Dank u wel alvast.
Verjaardagendag 6 april
Op woensdag 6 april is het weer tijd voor de verjaardagendag van de leerkrachten.
Het thema is “Oud-Hollands”. De kinderen mogen in “Oud-Hollandse” kleding naar
school komen als ze dit willen en als het mogelijk is. Voor deze ochtend is een leuk
programma bedacht met verschillende activiteiten.
Schoolvoetbaltoernooi 13 april
Woensdag 13 april is de dag van het schoolvoetbaltoernooi. Dit jaar zal het plaats
vinden op de velden van vv Seolto. De eerste wedstrijden zijn om 14.30 uur. Komt
u de leerlingen van de Arenberg ook aanmoedigen? U bent uiteraard van harte
welkom. We gaan voor goud!
Paasviering 14 april
Op donderdag 14 april staat de gehele dag in het teken van de Paasviering. De
werkgroep is momenteel bezig om hier weer een geslaagde viering van te maken
met elkaar. Op deze dag besteden we aandacht aan het Paasverhaal, zijn we
creatief bezig en dit schooljaar willen we ook een gezellige lunch organiseren.
Hierover krijgt u binnenkort extra informatie.
Eindtoets week 19 april
In de week van 18 april is onze groep 8 aan de beurt voor de Centrale Eindtoets
2022. Deze Eindtoets bestaat o.a. uit de onderdelen rekenen, begrijpend lezen,
spelling en wereldoriëntatie en zal een score opleveren tussen de 501 en 550.
Koningsspelen 22 april
Vrijdag 22 april staan de Koningsspelen op de planning.
Zodra hier meer informatie over bekend is, hoort u dit
van ons.

Palmpasen
Beste jongens en
meisjes,
Zaterdag 9 april vieren we Palmpasen.
Om 19.00 uur is er een familieviering die hierover gaat.
Zoals wij vaker gedaan hebben
maken wij voor deze viering
Palmpaasstokken. Als je ook een
stok wilt maken moet je dit vóór 25
maart doorgeven. Vrijdag 1 april kan
je van 14.30 tot 15.30 uur de
stokken en crêpepapier ophalen op
basisschool De Hoeksteen in
Zevenbergschen Hoek bij juf
Jeanne.
Het is de bedoeling dat de stok thuis versierd wordt met het crêpepapier en dat je
er zelf nog bijv. paaseitjes, theezakjes, fruit, koekjes of snoepjes, e.d. aanhangt.
Tevens willen wij vragen een paaswens te schrijven op het bijgeleverde kaartje. En
wil je hier duidelijk je voornaam en achternaam op schrijven.
LET OP: MAAK DE STOK NIET TE ZWAAR.
De versierde stokken kun je op zaterdag 9 April tussen 16.30 en 17.00 uur in de
Bartholomeuskerk in Zevenbergschen hoek inleveren, zodat de werkgroep er nog
een haantje met een palmtakje aan kan bevestigen.
Hoe meer kinderen er mee doen hoe meer mensen worden verrast. Want je maakt
de stok niet voor jezelf maar voor iemand anders, bijvoorbeeld voor je opa of oma
of iemand uit de parochie die ziek of eenzaam is. Ken je zelf iemand aan wie je de
stok wilt geven wil je dit dan bij de opgave vermelden. Anders zorgen wij zelf voor
een adres. De stokken worden tijdens de viering gezegend om na de viering
weggebracht te worden.
Het is dus wel de bedoeling als je een stok wilt maken dat je dan zaterdag 9 april
naar de familieviering komt, zodat je de stok daarna zelf weg kan brengen naar het
adres wat wij eraan hangen (jouw eigen opgegeven persoon of een persoon vanuit
de parochie).
Wil je een paasstok maken, geef je op bij:
Jeanne Akkermans, jeanneakkermans@ziggo.nl Of bij
Anja Langerwerf anjalangerwerf@hotmail.com
Namens de werkgroep alvast bedankt.
Dit kan als volgt:
Naam kind ………………………………………………….
 Ik wil de paasstok maken voor :………………………………………………
 Ik wil graag een adres vanuit de parochie om mijn paasstok naar toe te
brengen ja/nee*

Fijn weekend!
Team De Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal komt uit op vrijdag 22 april 2022

