Het Arenbergverhaal 1 - 22/23

Belangrijke data:

Maandag 5
september 22:
Eerste schooldag!
Donderdag 15
september 22:
informatieavond
Donderdag 22
september 22:
Ouderdenktank
‘Lezen’
Week van 26
september 22:
Startgesprekken
Woensdag 5 oktober
22:
Waardendag
(kinderen vrij)
Woensdag 12
oktober 22:
Inloopavond
Week van 24 oktober
22:
Herfstvakantie

Samen terugkijken
Sponsoring Fam. Boxma eindfeest De Arenberg
Tijdens het afscheidsfeest van groep 8 het vorige schooljaar heeft
meneer Boxma van Bravo Verhuizingen B.V. gezorgd voor alle hapjes en
drankjes. Hier willen wij Bravo Verhuizingen B.V. nogmaals enorm voor
bedanken!

Vakantieperiode en eerste teambijeenkomst 2 september
We hopen dat u samen met uw gezin en familie een
hele fijne zomervakantie heeft gehad en dat u
allemaal gezond bent gebleven.
Het team van De Arenberg heeft genoten van de
vakantie en is weer helemaal klaar voor het nieuwe
schooljaar 2022/2023!
We hebben er weer heel veel zin in en we hopen op
een fijn ‘normaal’ schooljaar!
Deze vrijdag, 2 september 2022, is het team gestart met een
teambijeenkomst en een gezellige barbecue (samen met Kibeo). De
teambijeenkomst ging met name over het lezen, technisch en begrijpend
lezen/luisteren. Dit is dan ook het eerste speerpunt waar we samen aan
gaan werken. Op de informatiemarkt zult u hierover meer gaan horen. En
we zullen u hier ook voor nodig hebben. Op donderdag 22 september
2022 zal er ook een ouderdenktank georganiseerd worden t.a.v. het
thema ‘lezen’. Er zal een activiteit aangemaakt worden zodat u zich in
kunt schrijven voor deze denktank!

Samen vooruitkijken
Lokaalverdeling nieuw schooljaar:
Onder:
Jumbokant:
Groep 1-2A: juffrouw Angelique
Groep 1-2B: meneer Hans
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Groep 3A: juffrouw Jacqueline
Schoolpleinkant:
Leeg lokaal: onderwijsassistenten
Groep 1-2C: juffrouw Bonnie en juffrouw Anouk
Groep 3B: juffrouw Anouk en juffrouw Liesbeth
Boven:
Jumbokant
Groep 4A: juffrouw Fré en juffrouw Joyce
Groep 5-6: juffrouw Marloes
Groep 6: juffrouw Esmee
Groep 7-8: juffrouw José en juffrouw Carine
Schoolpleinkant:
Groep 4B: juffrouw Jopie en juffrouw Daniëlle
Groep 5: juffrouw Esther en juffrouw Jeannette
Groep 7: juffrouw Hanneke en juffrouw Dian
Groep 8: meneer Michiel en juffrouw Susanne
Fietsenstalling De Arenberg
Komt uw zoon of dochter op de fiets naar school,
dan mag hij/zij die op de volgende plaats parkeren
binnen de gele lijnen.
Groep 1-2-3 bij de klassen van juf Jacqueline en
meneer Hans. Groep 4-5-6 bij de klas van juf
Angelique en Kibeo. Groep 7-8-(6) bij de trappen
naar de balustrades.
Bespreek u dit met uw zoon/dochter, dan gaat het parkeren van de
fietsen helemaal goed komen.
Gymlessen in twee sporthallen

Het komende schooljaar gaan de
leerlingen van de groepen 3 en 4
gymmen in de Droge Mark (in de
buurt van de Aldi). Omdat we
wettelijk verplicht zijn om twee
lesuren te gymmen hebben we
uitbreiding van de gymuren
aangevraagd bij de gemeente Moerdijk. Dit betekent wel dat er groepen
op een andere locatie moeten gaan gymmen. We hebben gekozen voor
de onderbouwgroepen zodat deze leerlingen minder ver hoeven te
lopen. De leerlingen van de groepen 5 en 6 lopen naar de Lindonk. Groep
6 gaat na de herfstvakantie fietsen met een ouder erbij als de
leerkrachten vinden dat dit veilig kan en de groep hieraan toe is. De
leerlingen van de groepen 7 en 8 fietsen samen vanaf school naar de
Lindonk en zij gaan gewoon via de oude ingang de sporthal binnen. De
situatie bij sporthal de Lindonk is namelijk verder rustig. Hierover heb ik
gisteren telefonisch contact gehad met de beheerder van de sporthal.
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Opening schooljaar
Maandag starten we weer met het nieuwe schooljaar. Jullie mogen via de
hoofdpoort het plein op komen. Daar verwelkomen wij jullie, waarna je
met je nieuwe juf of meneer naar de klas gaat.
Overblijven
De kinderen gaan na deze zomervakantie allemaal weer samen lunchen
en buitenspelen tussen de middag.
We kiezen op de Arenberg voor een gezonde lunch. Komkommerstukjes,
paprika, tomaatjes, wat druifjes of fruit zijn een prima aanvulling op de
boterhammen. We vragen u om mee te werken aan een gezonde lunch
voor alle kinderen op de Arenberg.
Als u op de volgende link klikt, vindt u informatie en leuke ideeën.
TROMMEL ZONDER ROMMEL
Informatieavond nieuw schooljaar
15 september 2022 is de informatieavond van het
nieuwe schooljaar 22-23. Deze informatieavond is in
een nieuw jasje gegoten. De start zal zijn in de
speelzaal, waar een informatiemarkt georganiseerd
wordt. Hier krijgt u informatie krijgt over de
speerpunten van De Arenberg voor het schooljaar 2223. We richten ons dit schooljaar vooral op de basisvakken zoals lezen,
rekenen en taal (spelling).
Hieronder ziet u de tijdsplanning voor de informatieavond:
Ouders groepen 1-2-3: Markt (speelzaal) 19.00 uur. De presentatie in de
eigen groep van uw kind is om 19.25 uur
Ouders groepen 4-5-6: Markt (speelzaal) 19.30 uur. De presentatie in de
eigen van uw kind is om 19.55 uur.
Ouders groepen 7-8: Markt (speelzaal) 20.00 uur. De presentatie in de
eigen groep van uw kind is om 20.25 uur.
In verband met een goede organisatie wil ik u vragen of u buiten wilt
wachten op het schoolplein totdat u geroepen wordt om de
informatiemarkt te bezoeken. Dank u wel!
Covid-19 en opstellen Plan Corona
Het ministerie van Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen heeft de opdracht neergelegd
bij alle besturen en dus de basisscholen om
een sectorplan Corona, oftewel een draaiboek
Covid-19, op te gaan stellen voor 1 oktober
2022. In dit plan komt te staan hoe we
handelen in verschillende fases van corona. Samen met het team en de
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MR stel ik dit beleid op zodat we gelijk kunnen handelen wanneer er zich
op het gebied van Corona veranderingen voordoen. Ik zal u nader
informeren als dit plan verder is uitgewerkt.

Team De Arenberg
Het volgende Arenbergverhaal komt uit op vrijdag 23 september 2022.
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