Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Belangrijke data:
Week van 11 juli
Facultatieve
oudergesprekken

Samen terugkijken
Praktisch verkeersexamen groep 7
Vandaag is het praktisch verkeersexamen geweest voor groep 7, de uitslag volgt
later. Ze hebben een route van een half uur door heel Zevenbergen gefietst.
De kinderen hebben super hun best gedaan, wij zijn enorm trots op ze!

Week van 11 juli
Voorlopige
adviesgespreken
groep 7
Woensdag 13 juli
Musical groep 2
Woensdag 20 juli
Musical en
afscheidsavond
groep 8
Vrijdag 22 juli
Laatste schooldag
(tot 12:30 uur)
Maandag 25 juli
Start zomervakantie
tot en met 4
september 2022

Einde CITO periode
De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan de
CITO toetsen. In de groepen 3 t/m 8 hebben we de toetsen:
Rekenen, Begrijpend lezen, Spelling en Technisch lezen
afgenomen. Door de afname van deze toetsen krijgen wij een mooi
beeld van de leerlingen waar ze staan in hun ontwikkeling. Zo
krijgen de leerkrachten een goed beeld waar aandachtspunten liggen voor de
groep of voor individuele kinderen. Met deze gegevens evalueren de leerkrachten
het zorg/ondersteuning plan voor hun groep en stellen ze voor het nieuwe
schooljaar het zorg/ondersteuningsplan op voor hun nieuwe groep. Met deze
gegevens kunnen de leerkrachten de leerlingen indelen in de voor hun geschikte
aanpak per vakgebied. Door groepsdoorbrekend te werken kunnen de
leerkrachten deze verschillende niveaus nog beter begeleiden.
We geven instructie op 3 niveaus in de groepen.
Aanpak 1, 2 en 3.
Aanpak 1: Verlengde instructie en inoefening van de opdrachten.
Aanpak 2: Basisinstructie.
Aanpak 3: Verkorte instructie en verrijkingsopdrachten.
Studiedag 1 juli 2022
Afgelopen studiedag zijn de leerkrachten bezig geweest met het analyseren van
alle Cito's. Daarnaast hebben zij de rapporten uitgewerkt voor alle leerlingen. De
stimulerende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften zijn weer goed
in kaart gebracht van alle leerlingen. In sommige groepen werd de nieuwe
groepsindeling nog eens goed doorgenomen.
Tevens hebben alle leerkrachten de groepsbespreking gehad met de Intern
Begeleider en de directeur van de school. Tijdens deze groepsbespreking was de
huidige leerkracht erbij, maar ook de leerkracht waarbij de leerlingen volgend
schooljaar gaan komen. De leerkrachten hebben aan elkaar een presentatie
gegeven van de Citoresultaten van hun groep. Hierbij werden belangrijke
interventies genoemd die ingezet waren en er werd kritisch gekeken naar wat de
groep volgend schooljaar extra nodig had.

Tussen de middag was er een lekkere lunch voor het team geregeld en na de
studiedag hebben we geborreld met elkaar. Fijn dat we alle zaken op deze manier
weer op orde hebben.

Nieuwe groepen schooljaar 22-23
Afgelopen maandag heeft u de brief mogen ontvangen van de nieuwe groep van
uw kind(eren). Maandenlang zijn de leerkrachten hiermee aan de slag geweest. Er
is hierbij rekening gehouden met vriendjes/vriendinnetjes (en natuurlijk niet alle
vriendjes/vriendinnetjes), sociaal-emotioneel, resultaten op de basisvakken,
zelfstandigheid, evenwichtige verdeling tussen de groepen.
Dit vraagt heel veel werk en zorgvuldigheid. We hopen op uw vertrouwen dat we
deze groepen juist hebben geformeerd.
Het kan natuurlijk zo zijn dat uw kind nu net niet bij zijn allerbeste vriendje of
vriendinnetje in de klas komt. Wel is het zo dat groepen momenteel heel veel
samenwerken en groepsdoorbrekend werken. Zo werken de groepen volgend
schooljaar bij de start van het schooljaar al groepsdoorbrekend op het gebied van
rekenen en (begrijpend) lezen (vanaf dinsdag). Ook spelen de groepen samen
buiten en wordt er vaak samen geknutseld.

Inloopavond
Afgelopen donderdag hadden we de inloopavond en wat was het een succes. De
leerlingen hebben weer vol trots kunnen vertellen en laten zien wat ze doen op
school. Beneden in de gymzaal hadden we onze promofilm gemaakt door twee
studenten van het hoger onderwijs, hier was veel animo voor. Wij willen u
bedanken voor uw komst en hopen dat u goed inzicht heeft gekregen van wat uw
zoon/dochter doet op school.

Samen vooruitkijken
Doordraaien van de groepen
Op donderdagmiddag 21 juli a.s. zullen de leerlingen een moment kennis gaan
maken in de nieuwe groep en met de nieuwe leerkracht. Op deze wijze hopen we
dat onze leerlingen op een fijne manier met vakantie gaan, omdat ze al kennis
hebben gemaakt met de nieuwe leerkracht, maar ook de leerlingen hebben gezien
met wie ze in de klas komen. Tevens zijn ze al in het nieuwe lokaal geweest en dat
is natuurlijk ook fijn voor ze.
Musical groep 2
Woensdagavond staat er een musical van de kinderen van groep 2 op het
programma. Wat deze voorstelling ons gaat brengen is voor iedereen, zelfs voor
de leerkrachten nog een grote verrassing!
Afscheidsavond en musical groep 8
Groep 8 is inmiddels al heel wat weken aan
het oefenen voor de afscheidsmusical! Op
woensdag 20 juli 2022 nemen deze
kinderen afscheid van de school met hun
afscheidsmusical: Over de kop! Het thema
is de Efteling. De kinderen hebben er erg
veel zin in.
Op woensdagochtend komen alle kinderen van de school en de opa's en oma's
kijken naar het optreden. Op woensdagavond komen alle ouders ook kijken en
nemen zij, samen met de kinderen, afscheid van de Arenberg. Dit doen we met
een groots afscheidsfeest!
ICT koptelefoons
Op dit moment geeft u uw zoon/dochter een nieuwe koptelefoon mee of schaft u
er een via school aan, als de koptelefoon van uw zoon/dochter kapot is.
Vanaf volgend schooljaar gelden er nieuwe afspraken. Wanneer de koptelefoon
van uw zoon/dochter kapot is, krijgt hij/zij een reserve koptelefoon via de ICTcoördinator. U ontvangt hierover een bericht vanuit de groepsleerkracht.
Wanneer deze reserve koptelefoon nog een keer kapot gaat binnen de
schoolcarrière, krijgt uw zoon/dochter geen nieuwe koptelefoon en dient u wel
zelf een nieuwe koptelefoon aan te schaffen. Deze
koptelefoon wordt via school aangeschaft.
Vanaf volgend schooljaar stappen we over naar
een andere leverancier. Dit zal Heutink worden.
Alle leerlingen van groep 3 zullen deze
koptelefoon ontvangen aan het begin van het
schooljaar.
Parro in de zomervakantie
De huidige groepsindeling zal via Parro
zichtbaar blijven. Rond 1 augustus zal u
automatisch een bericht ontvangen
vanuit Parro en toegevoegd worden aan
de nieuwe groep van uw zoon/dochter.
Ook wordt u ingedeeld in de groep ‘onderbouw’, ‘middenbouw’ of ‘bovenbouw’.

In deze groepen zitten de ‘oudste leerlingen van het gezin’. Op deze manier krijgt
u maar één keer een melding van een bericht dat de gehele school aan gaat. Het
is belangrijk even te controleren of u in een van deze groepen bent toegevoegd.
Rond 1 augustus 2022 zal ook de agenda van het nieuwe schooljaar ingevuld
worden en kan u alle activiteiten zien die te maken hebben met de klas van uw
zoon/dochter.
Als u in de zomervakantie vragen heeft over Parro, kan u contact opnemen met
juf Esmee Verhaart. Zij zal de ICT-taken van juf Kim van de Beek-Silvius vervangen
tijdens haar zwangerschapsverlof.
Facultatieve oudergesprekken en adviesgesprekken
De komende week staan de ‘facultatieve’
oudergesprekken weer in de planning. De
leerkracht kan u uitnodigen voor een eindgesprek
of u kunt zelf het gesprek inplannen bij de
leerkracht van uw kind(eren) in Parro. Facultatief
wil zeggen dat het niet verplicht is om een gesprek
te hebben met de leerkracht van uw kind(eren)
maar dat u of de leerkracht hiervoor wel kan kiezen.
U kunt bijvoorbeeld de opgestelde doelen van uw kind(eren) bespreken. Hoe is
het verlopen? Heeft uw kind deze doelen behaald? Ook kunt u terugkomen op de
Cito-uitslagen. Misschien zit er een verschil tussen de resultaten van de
methodetoetsen en de Citotoetsen. De leerkracht kan u dit dan heel goed
uitleggen. Schroom niet en vraag gerust een gesprek aan met de leerkracht van
uw kind(eren).
De adviesgesprekken zijn voor de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van groep
7. Deze gesprekken zijn wel verplicht. Er wordt in het gesprek ingegaan op een
‘voorlopig’ schooladvies. De leerkrachten van groep 7 kunnen dit advies geven op
basis van de huidige scores en de huidige werkhouding van uw kind. Het definitieve
advies wordt pas gegeven als uw kind in groep 8 zit. Uw kind heeft nog meer dan
een half jaar om verder door te groeien en zelf ook hard te werken aan zijn/haar
doelen zodat het definitieve advies anders kan zijn dan het voorlopige advies.
De leerlingen van de groepen 6 mogen bij het gesprek aanwezig zijn en de
leerlingen van groep 7 zijn bij het gesprek aanwezig.
Rapporten
Vandaag, vrijdag 8 juli, hebben de kinderen van de
groepen 1 tot en met 7 hun rapport meegekregen.
Wilt u deze na de vakantie weer inleveren bij de
leerkracht van uw kind(eren)?
Ziekmelden
Als uw kind ziek is, vinden wij het prettig als u een Parro
bericht stuurt naar de eigen leerkracht van uw kind. U hoeft
voor een ziekmelding niet meer de school te bellen.
Als de leerkracht van uw kind ziek is en uw kind is ook ziek, dan
vinden we het wel fijn als u de school belt. De conciërge geeft
dit dan door aan de vervangende leerkracht. Dank u wel voor
uw medewerking.

Dansschool Tamara
Kindervakantie dansweek
Om je niet te vervelen in de
zomervakantie houden wij een
kindervakantie dansweek. De week is
van maandag 25 t/m vrijdag 29 juli
2022.
Er
zijn
twee
leeftijdscategorieën; onderbouw en
bovenbouw van de basisschool.
Maximaal aantal kinderen in een groep is 20. Je kunt gebracht worden om 9.00uur
en weer opgehaald om 17.00uur. Lunchen doen we met zijn allen op de
balletschool. Je krijgt elke dag een verschillende vorm van dans, maar ook leer je
schminken, kostuums maken, knutselen, we doen spelletjes en nog veel meer
leuke dingen. Vind je het leuk schrijf je dan snel in voor de week, want vol is vol. Je
hoeft geen lid te zijn van de balletschool om mee te mogen doen met de
kindervakantie dansweek. De kosten zijn 100,- per persoon per week. Betalen bij
inschrijving. Meer info bel met Tamara 06-22148354 of mail
info@balletstudiotamara.nl
Wij wensen u een heel fijn weekend!
Team De Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal komt uit op 22 juli 2022.

Opmerking van een buurtbewoner:
“Elke dag rijden er ouders en medewerkers over de stoep en spelen er kinderen in
het groen om de zeemeermin (de ouders staan erbij en kijken er naar).
Zo af en toe spreek ik iemand erop aan en krijg dan de reactie oh ik wist niet dat
dit een stoep is of er wordt gewoon doorgefietst.
Handhaving heeft aangegeven dat ze boetes gaan uitdelen maar dit is niet waar ik
op zit te wachten.”

50-dingen boek
PUBLICITEIT, uitgave: schoolnieuwsbrieven
’50-dingen’ boek
In de week van 27 juni t/m 8 juli krijgen alle kinderen in groep 3 hun eigen (gratis)
exemplaar van het boek ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde
in de gemeente Moerdijk. Dit boek is ontwikkeld door KrachtigBuiten en IVN EttenLeur e.o. in samenwerking met Stichting Buitenmakelaar.
Het boek stimuleert kinderen (meer) buiten te spelen, met een lijst van 50
buitenactiviteiten. Alle activiteiten kunnen hier in de buurt worden gedaan. Er zit
ook een kaart van de omgeving bij met ideeën voor plekken om buiten te kunnen
spelen.
Heb je een kind in groep 3? Laat je kind het boek gebruiken als inspiratiebron: de
buitenwereld hier in de omgeving biedt zoveel mogelijkheden! Voor meer
informatie zie deze link met ook een leuk filmpje.

Heb je een kind in groep 4 t/m 8 en wil hij/zij een eigen ’50-dingen’ boek? Het is
ook los te koop. Stuur dan een mailtje naar info@krachtigbuiten.nl.
Veel buitenspeelplezier!

