Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke data:

Samen terugkijken

Donderdag 26 en
vrijdag 27 mei
Hemelvaartweekend.
Leerlingen vrij.

Uitgave Arenbergverhaal
Tijdens de inloopochtend is er feedback gegeven om Het Arenbergverhaal korter
te maken. We geven één keer per drie weken een Arenbergverhaal uit, omdat dit
anders heel veel tijd in beslag neemt. We doen ons best om het verhaal niet te
lang te maken. We hopen hierbij op uw begrip.

Maandag 6 juni
Tweede Pinksterdag.
Leerlingen vrij
Dinsdag 7 juni tot en
met vrijdag 10 juni
Techniekweek
Dinsdag 7 tot en met
vrijdag 10 juni
Avondvierdaagse
Donderdag 9 juni
Groepsviering groep
4A en 6A
Vrijdag 10 juni
Ouderportaal gesloten
Maandag 13 juni Start
Cito Eind groep 1 tot
en met groep 7

Leerlingenraad Groepsdoorbrekend werken
Vorige week is er ook weer een
leerlingenraad geweest. Deze keer
stond het “groepsdoorbrekend
werken” centraal. De leerlingen
aanwezig bij deze leerlingenraad
hebben antwoord gegeven op vragen
zoals: “Hoe gaat het groepsdoorbrekend werken op onze school en Wat moeten
we op onze school anders doen bij het groepsdoorbrekend werken?”
Het resulteerde in een interessant gesprek met mooie conclusies.
“Groepsdoorbrekend werken is goed, want je kunt op je eigen niveau en tempo
de lessen volgen en het zou goed zijn voor de school als we af en toe eens
bewegingsonderwijs ook groepsdoorbrekend zouden doen net zoals het
Arenberg Atelier.
Schoolkamp
Van 11 tot en met 13 mei 2022 is groep 8, op de fiets, op schoolkamp geweest bij
’t Ossekopke in Rucphen. Het waren drie dagen vol plezier en gezelligheid. Zo was
er bijvoorbeeld een spannende en onvergetelijke spooktocht georganiseerd door
de ouders van groep 8. Ook zijn we gaan laser gamen, speelden we het
dierengeluidenspel met de juffen en meneren van onze school en hebben we de
grote Arenberg Quiz gespeeld. Kortom, een mooie herinnering voor alle leerlingen
die over een paar maanden afscheid nemen van de basisschool.
Hartelijk dank aan alle ouders van groep 8 voor het organiseren van de fantastisch
spannende spooktocht!

Schoolreis
Afgelopen dinsdag zijn we met de groepen 3
t/m 7 op schoolreisje geweest. De kleuters
hebben heerlijk gespeeld bij speelboerderij
De Vossenberg In Gilze Rijen. De groepen 3
t/m 7 hebben mogen genieten, van alle
dieren in safaripark De Beekse Bergen in
Hilvarenbeek. In de ochtend was het nog best
fris, maar uiteindelijk is het zonnetje heerlijk
doorgekomen.
De leerkrachten, onderwijsassistentes, stagiaires, maar vooral de kinderen hebben
genoten van deze dag!
Plantenactie
Vorige week zijn alle planten die verkocht zijn bij de plantenactie uitgedeeld. Wat
leuk om te zien dat er zoveel planten verkocht zijn. Met de verkoop van de planten
is een mooi bedrag opgehaald. Het totale bedrag zal op een ander moment met u
gedeeld worden.
Ook hebben alle leerlingen vorige week een plantje mee naar huis gekregen. De
leerlingen die veel plantjes hadden verkocht, kregen zelfs een extra plantje mee
naar huis. Hopelijk hebben ze een mooi plekje gekregen bij u thuis.
Groep 7 heeft de meeste
plantjes verkocht en zal
hiervoor nog een kleine
beloning
ontvangen.
Een leerling uit groep 3B
heeft de meeste plantjes
verkocht
en
heeft
hiermee een cadeaubon
gewonnen.
Goed
gedaan!
Schoolfotograaf
De week van 9 mei was de schoolfotograaf weer op school en heeft alle kinderen
van De Arenberg en Kibeo op de foto gezet. Ondanks dat deze week gepland was
direct na de meivakantie zijn deze dagen soepel verlopen. Dit mede dankzij het
harde werken en meedenken van Wendy (Wen’s Fotografie) en de flexibiliteit van
de ouders. Volgend schooljaar gaan we opnieuw proberen om Wen's Fotografie
bij ons op school de schoolfoto's te laten verzorgen. Wij zijn benieuwd naar de
resultaten!

Teambijeenkomst Feedback geven
Afgelopen donderdag 19 mei hebben de leerkrachten een de tweede scholing
gehad over feedback.
We hebben deze scholing goede voorbeelden gekregen hoe wij onze kinderen
feedback kunnen geven.
Tijdens deze bijeenkomst hebben wij geleerd dat er verschillende soorten
feedback zijn: complimenten, taakgericht, procesgericht en zelfregulerende
feedback.
De leerkrachten zullen vanaf nu bewuster bezig zijn met het geven van de
verschillende soorten feedback.
Cito Eindtoets
De uitslag van de Cito Eindtoets is afgelopen vrijdag
binnengekomen. Wat hebben de leerlingen van groep 8
dit top gedaan! Wat een mooie ontwikkeling hebben zij
in de afgelopen periode nog mogen doormaken. We zijn
heel trots op hen. Het is vooral van belang dat het
vervolgonderwijs op een goede manier aansluit bij waar
zij staan. Nu groep 8 nog mooi afsluiten zodat de
basisschool een mooie herinnering blijft voor hen!
Bijeenkomst MR- OR en LOR
Vorige week is er een bijeenkomst geweest met de MR, OR en de LOR van Kibeo.
De nieuwe Missie en Visie zijn hier besproken voor kindcentrum De Arenberg.
Samen is er nog gekeken naar verbeterpunten en mogelijkheden voor de
toekomst van kindcentrum De Arenberg. Alle medewerkers van school en
kinderdagopvang zullen zich hier binnenkort in gaan verdiepen.
Samen vooruitkijken
Formatie De Arenberg schooljaar 2022-2023
De formatie van de nieuwe groepen (13 groepen) en de leerkrachten voor het
nieuwe schooljaar 2022-2023 is rond. Hieronder kunt u alvast deze
groepen/leerkrachten zien. De leerkrachten zijn momenteel bezig met het
plaatsen van de leerlingen in de juiste groep. Hierbij wordt er gekeken naar
husselen/niet husselen, wie speelt er samen en de verdeling jongens/meisjes.
Tevens wordt er gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
cognitieve ontwikkeling. Op deze wijze gaan we voor evenwichtige groepen.
Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag Donderda Vrijdag
en dag
g
1-2A

Angelique

Angelique

Angelique

Angelique

Angelique

1-2B

Hans

Hans

Hans

Hans

Hans

1-2C

Bonnie

Bonnie

Anouk

Bonnie

Bonnie

3A

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline

Jacqueline

3B

Anouk

Anouk

Liesbeth

Liesbeth

Liesbeth

4A

Fré

Joyce

Fré

Fré

Fré

4B

Daniëlle

Daniëlle

Daniëlle/
Jopie

Jopie

Jopie

5

Esther

Esther

Esther

Jeannette

Jeannette

5-6

Marloes

Marloes

Marloes

Marloes

Marloes

6

Esmee

Esmee

Esmee

Esmee

Esmee

7

Hanneke

Hanneke

Dian

Hanneke

Dian

7-8

Kim

Kim

Kim

Kim

8

Michiel

Michiel

Susanne

Michiel

Vacature
na verlof
Michiel

Juffrouw Susanne zal naast haar werkzaamheden in de groep ook intern
begeleider blijven van De Arenberg. Juffrouw Marion zal de plusklas weer onder
haar hoede nemen. De onderwijsassistenten zullen nog verdeeld worden over de
groepen. Juffrouw Corina blijft de conciërge van onze school.
Juffrouw Kim gaat in de zomervakantie met zwangerschapsverlof. We gaan op
zoek naar een leerkracht, die haar gaat vervangen tijdens dit verlof. Na haar
zwangerschapsverlof komt ze voor vier dagen terug. Tegen die tijd zal er een
vacature uitgezet worden voor die ene dag of mogelijk kunnen we dit intern
opvangen.
Cito Eind
Binnenkort staat de afname van de E Cito toetsen op de planning.
Door de toets uitslagen krijgt u informatie over de leerprestaties van uw kind: is
de lesstof goed overgekomen? Wat gaat er goed? Heeft uw kind ergens moeite
mee? De leerkracht kan de uitslagen ook gebruiken om de ontwikkeling van de
kinderen te volgen. Wijkt een uitslag heel erg af van het gemiddelde, dan kan de
leerkracht dit extra in de gaten houden en eventueel met de intern begeleider en
de ouders kijken waar dit aan ligt en wat het kind zou kunnen helpen.
De toets uitslagen geven de school informatie over alle kinderen, maar ook over
de verschillende groepen. Dit geeft een beeld hoe goed het onderwijs dat er wordt
gegeven ‘werkt’. Als er aandachtspunten zijn, kan de school daarmee aan de slag
om het onderwijs te verbeteren.
Wat wordt er getoetst bij Cito?
Het verschilt per groep welke vaardigheden er worden getoetst, maar de vragen
gaan in ieder geval over taal en rekenen. Bij taal wordt er bijvoorbeeld gekeken
naar woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, grammatica en spelling. Bij
rekenen-wiskunde bijvoorbeeld naar getallen, verhoudingen, procenten, breuken
en meetkunde.

De betekenis van Cito-toets score
De score op de Citotoets wordt omgezet naar een niveau. De niveauverdeling
geeft aan hoe uw kind het doet ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De
score op een Citotoets wordt meestal weergegeven met een letter (A t/m E)
Hieronder zie je de betekenis van de letters.
• A – 25% – hoogst scorende leerlingen
• B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
• C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
• D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
• E – 10% – laagst scorende leerlingen
De school vergelijkt via het Leerlingvolgsysteem de behaalde score van uw kind
met zijn eerder behaalde scores. Zo zie je hoe de scores zich ontwikkelen en hoe
uw kind zich ontwikkelt.
Ouderportaal
Tijdens de CITO periode zal het ouderportaal gesloten zijn. U kunt op dit moment
de CITO resultaten en de rapporten van de kinderen niet inzien. Dit geeft de
leerkrachten de tijd om alle resultaten op de juiste manier in te voeren.
Wij wensen u een fijn Hemelvaartweekend!
Team De Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal komt uit op vrijdag 17 juni 2022

