Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke data:

Samen terugkijken

Donderdag 30 juni
2022 Inloopavond
18.00 uur – 19.30
uur

Avondvierdaagse
Vorige week was het dan eindelijk weer zo ver: De Avondvierdaagse!
De kinderen werden volop ingeschreven voor de 3, 6 en 10 km.
Op school was het enthousiasme goed te zien bij de kinderen, ze hadden er echt
weer
zin
in.
Van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni werd er goed gewandeld, was er veel
gezelligheid
en
werd
er
op
tijd
wat
gedronken.
De kinderen die minimaal 3 avonden meegelopen hebben, hebben vrijdag 10 juni
een
medaille
in
ontvangst
mogen
nemen.
Wat fijn dat het dit jaar weer door kon gaan. Op naar volgend jaar!

Vrijdag 1 juli 2022
Studiedag
Leerlingen vrij.
Dinsdag 5 juli 2022
Groepsviering groep
4B en groep 7.
Vrijdag 8 juli 2022
Rapport mee naar
huis.
Vrijdag 8 juli 2022
Einde periode Cito E.
Ouderportaal open.
Vrijdag 8 juli 2022
Praktisch
verkeersexamen
groep 7.

Leerlingenraad IKC
Ook de leerlingenraad heeft hun ideeën kunnen geven wat ze graag voor
samenwerking zouden willen. Daaruit zijn zeker weer leuke en leerzame dingen
gekomen, die we zeker mee gaan nemen naar volgend schooljaar.

Leerlingenraad ICT
Op donderdag 16 juni 2022 is de leerlingenraad samengekomen om te praten over
het onderwerp ICT. De leerlingen hebben hierbij aangegeven dat we op ICTgebied veel doen in de lessen (bijvoorbeeld online rekenen), maar naast de lessen
eigenlijk geen ICT-vaardigheden aangeleerd krijgen. Dit missen de leerlingen wel.
Ideeën zouden zijn om les te geven over Social Media, werken met Google

Documenten/Presentaties, de robots op onze school, de gevaren van internet en
digitaal pesten.
Verder hebben we gesproken over de programmeerweken die volgend schooljaar
vier keer georganiseerd zullen worden. De leerlingen hebben gezegd dat zij dit leuk
vinden en op deze manier andere vaardigheden leren dan alleen de basisvakken.
Arenberg Atelier
Fijn dat deze keer het Arenberg Atelier door kon gaan. De groepen 1-2, de groepen
3-4-5 en de groepen 6-7-8 door elkaar. Drie keer een uur bezig zijn met een
opdracht op dinsdagmiddag. Wat een creativiteit bij de leerlingen en de
leerkrachten. Even een paar activiteiten: werken met een prentenboek, spel en
dans, vlinders maken, met brooddeeg werken, totempaal maken, schilderen,
programmeren, muziek, Kahoot en weven. Ook het komende schooljaar gaan we
het Arenberg Atelier weer twee keer plannen.

Terugblik teamvergadering
Tijdens de teamvergadering hebben we deze keer
twee aandachtspunten aanpakt door middel van
Action Learning. De aandachtspunten waren gericht
op de leerresultaten en ouderbetrokkenheid.
Dit schooljaar heb ik de opleiding Action Learning
gevolgd en hierbij geleerd dat er onder een
aandachtspunt een dieper aandachtspunt ligt
waardoor je de juiste acties geeft aan de oplossing voor het probleem. Het was
mooi om met het team over deze onderwerpen te praten en elkaar vooral heel
veel vragen te laten stellen. We gaan aan de slag met de leerdoelen behorende bij
de basisvakken en de aandacht voor de executieve functies zodat het leren van de
leerlingen steeds beter gaat. Ook gaan we met het team onze visie op
ouderbetrokkenheid bespreken en dit met u communiceren zodat we samen sterk
staan in de ontwikkeling van uw kind.

Samen vooruitkijken
Inloopavond 30 juni
Op 30 juni a.s. bent u van harte welkom op de inloopavond De Arenberg. De
inloopavond start om 18.00 uur en duurt uiterlijk tot 19.30 uur. Tijdens deze avond
kunt u kijken in de groepen van uw kind(eren) en daarnaast zal ook CJG en GGD
aanwezig zijn met informatie. Ook zal er in de speelzaal een video (7 minuten)
getoond worden waarin u kunt zien hoe wij werken op De Arenberg. Dit laatste is
nog even onder voorbehoud, maar ik hoop dat het gaat lukken. We zien u graag
tijdens deze avond!

Studiedag 1 juli
De studiedag staat op 1 juli in het teken van analyseren van Citotoetsen, rapporten
schrijven en de groepsbesprekingen. Deze keer zullen de nieuwe leerkrachten ook
aansluiten bij de groepsbespreking van de groep die de leerkracht volgend
schooljaar krijgt. Tijdens de groepsbespreking bespreekt de Intern Begeleider
samen met de leerkracht de resultaten van de Citotoetsen en wordt er samen
gekeken naar aandachtspunten voor de totale groep en voor individuele
leerlingen.

Vakantierooster en vrije dagen volgend schooljaar
Herfstvakantie 2022: 22 – 30 oktober 2022
Kerstvakantie 2022: 24 december 2022 – 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 2023: 18 – 26 februari 2023
Pasen: 7 – 10 april 2023
Meivakantie: 22 april 2023 – 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Start zomervakantie 2023: 15 juli 2023
Studiedagen schooljaar 2022-2023:
5 oktober 2022
6 december 2022
30 januari 2023
6 april 2023
16 juni 2023

Kinderboerderijdag
Op zondag 3 juli wordt op Kinderboerderij de Dierenploeg, de kinderboerderij dag
gehouden.
Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur. Kinderboerderij de Dierenploeg is gevestigd aan de
Vlimmeren 1 te Zevenbergen. Parkeren kunt u bij het evenementen terrein aan de
Kristallaan, of langs de Galgenweg. De toegang is gratis en de kinderen kunnen
een activiteitenkaart kopen voor € 5,00 waarop ze aan alle activiteiten kunnen
deelnemen, inclusief een portie poffertjes, een lekker ijsje en een beker limonade.

De draaimolen zal dit keer helaas ontbreken, omdat deze al andere afspraken had.
En ook het schapen scheren is al gebeurd.
Maar er zijn nog volop andere leuke programmaonderdelen, zoals:
•
Zaadbommen maken
*
Varkensrace
•
Armbandje vilten van schapenwol
*
Schminken
•
Springkussen
*
Tochtje met de huifkar
•
Boomklimmen
*
Kegelspel
•
Eendjes vissen
*
Boerengolf
•
Eierrace
•
Op de activiteitenkaart krijgen de kinderen ook een portie poffertjes, een
ijsje en limonade of fruitwater.

Dit beteken dus voor € 5,00 een complete middag vol spelplezier.
Wij hopen weer veel kinderen, met ouders, oma’s en opa’s, op de kinderboerderij
te mogen verwelkomen.
Verdere info: www.dedierenploeg.nl

Wij wensen u een fijn weekend en een fijne Vaderdag!
Team De Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal komt uit op vrijdag 8 juli 2022!

Aan alle kinderen van groep 3 t/m 8,
Heb je een zwemdiploma, een fiets en sportkleding?? En ben je
een beetje sportief? Dan staat niets je meer in de weg om mee
te doen aan:

27e RABOBANK JEUGDTRIATHLON op 24 juni
2022
- 125 m. zwemmen in zwembad Blankershove
- 3,8 km. fietsen
- 800 m. hardlopen
Ook jij kunt dat!!!
Voor ons staat het plezier van deelname voorop en niet de
winst.
Wil je meer informatie of je opgeven…kijk dan op
www.tveerke.nl. Geef je jezelf op voor 10 juni dan krijg je een
persoonlijke startnummer voorzien van je naam!
Heb je nog vragen stuur dan een mail naar info@tveerke.nl.

