Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’

Genoten van een fijne vakantie? Genoten van de zon en van alle mooie dingen, die je hebt gezien? Ik hoop dat iedereen een
mooie vakantie heeft gehad en dat we weer opgeladen zijn voor een nieuw schooljaar. Wij hebben er zin in!
Deze keer is het infobulletin in een nieuw jasje gegoten: ‘Het Arenbergverhaal’. In ‘Het Arenbergverhaal’ komt alleen nieuws
dat bestemd is voor alle ouders en wordt verstuurd via Parro. Alle informatie over de groep krijgt u via Parro van de leerkracht.
Het is daarom handig als u de Parro-app download. Juf Kim, de ICT-leerkracht van De Arenberg, heeft u deze week een mail
gestuurd over deze Parro-app.
In het begin van de zomervakantie zijn er nog sollicitatiegesprekken geweest voor de vacature op woensdag in groep 1-2C.
Isabel Rodriguez is de nieuwe collega, die op woensdag in groep 1-2C werkt en samenwerkt met juf Bonnie, die de overige
dagen in deze groep werkt. We zijn heel blij met de komst van Isabel en we wensen haar een hele fijne Arenbergtijd toe!
Door haar komst is nu het hele team De Arenberg compleet. Hier zijn we ontzettend trots op!
Om goed onderwijs te kunnen geven, moeten ook de randvoorwaarden geregeld zijn. De vloeren van de lokalen beneden zijn
namelijk geboend (de gangen worden in de herfstvakantie gedaan), de ramen zijn gezeemd, het plein is schoongemaakt door
de gemeente en het zand in de zandbak is aangevuld. De leerkrachten hebben hun best gedaan om de lokalen goed en gezellig
in te richten voor de kinderen. Fijn om op deze manier te kunnen starten. Daarnaast is het jaarplan schooljaar 2019-2020
bekend en weten we wat de doelen zijn voor dit schooljaar. Meer hierover hoort u tijdens de komende informatieavonden.
Vandaag heeft het team De Arenberg genoten van een inspirerende bijeenkomst van Coöperatief Leren. We hebben de
structuren van Coöperatief Leren herhaald en ook zelf geoefend. We hebben gesproken over klasbouwers en teambouwers
en over het sociaal gedrag in een groep. Ontzettend interessant en leuk om hier maandag gelijk mee aan de slag te gaan.
Maandag 19 augustus om 8.20 uur gaan de deuren van de school weer open. We heten iedereen weer van harte welkom in
het nieuwe schooljaar 2019-2020. Nog een heel fijn weekend toegewenst en tot maandag!
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