Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’
Belangrijke data:
Informatieavond:
Groep 1-2
3 september 19.00 u
Groep 3-4
3 september 19.45 u
Groep 5-6
4 september 19.00 u
Groep 7-8
4 september 19.45 u
Startgesprekken:
Inschrijven
4 september 08.00 u tot
6 september 19.00 u
Op 10 en 12 september
zijn de gespreksavonden
Inleveren formulier
uiterlijk 6 september
SOS-formulier:
Inleveren uiterlijk 6
september
Roparun:
Woensdagochtend 18
september

Samen terugkijken:
Coöperatief Leren:
Op De Arenberg hebben we met het team een enthousiaste start gemaakt
door een inspirerende bijeenkomst van Coöperatief Leren. Hierna zijn we in
de groep met klasbouwers en teambouwers aan de slag gegaan. Ook met het
team tijdens de teamvergadering zijn we aan de slag gegaan met allerlei
structuren. Juf Dian, onze coöperatiefleercoach, is gelijk begonnen met
momentcoaching in de groepen. Je ziet op deze wijze een mooie doorgaande
lijn ontstaan.
Parro:
Inmiddels is vrijwel iedereen gekoppeld aan Parro en gaan we voor het eerst
proberen om via Parro gesprekken in te plannen. Het was even zoeken hoe
alles precies werkt, maar inmiddels zijn de leerkrachten er al aardig handig in
aan het worden. Hopelijk geldt dat ook voor u! Wij hopen dat u met uw
vragen naar de groepsleerkracht of de ICT-coördinator komt. U kunt ook
altijd de Parro helpdesk vragen om hulp. Verder willen wij u graag mededelen
dat het van belang is om de app goed up to date te houden. Er is al een
nieuwe update om de bugs uit Parro te verhelpen. Houdt u
dit alstublieft in de gaten. Vanaf maandag 30 september
2019 zullen we stoppen met de pilot en gaan we de app
officieel gebruiken! Tevens hebben we met het team een
kwaliteitskaart opgesteld t.a.v. het gebruik van Parro.
Hierin borgen we alle afspraken. Deze kaart deel ik met u
via de mail.
Overblijven:
In juni heeft in het infobulletin de volgende informatie gestaan t.a.v. het
overblijven. Wij hopen op uw begrip voor deze aanpassingen en willen graag
een gezonde school uitstralen.
Overblijven na de zomervakantie
Na de zomervakantie zullen we weer veel kinderen
mogen verwelkomen bij het overblijven. We
proberen met de overblijfmedewerkers, de kinderen
en de leerkrachten te zorgen voor een ontspannen,
veilige en gezonde lunch periode. De kinderen krijgen van de
overblijfmedewerkers drinken aangeboden en kunnen kiezen voor thee,
water of melk. Het water wat wij schenken komt uit een pak en is lekker
gekoeld. Wilt u in het trommeltje van uw kind af en toe ook wat gezonde
traktaties stoppen? Komkommerstukjes, paprika, tomaatjes, wat druifjes of
fruit. Soms kan een klein snoepje of koekje ook maar niet meer dan één
snoepje of koekje per trommeltje. We vragen u om mee te werken aan een
gezonde lunch voor alle kinderen op de Arenberg.

Samen vooruitkijken:
Streetwise
Aanstaande maandag 2 september doen
de groepen 1 t/m 7 mee aan activiteiten
die worden gegeven door vrijwilligers van
de ANWB.In de groepen 1 en 2 is er het
onderdeel Toet Toet. Daarin staat de
(gevaar) herkenning van verkeersgeluiden
en het oefenen bij het oversteken centraal. Ook het belang en het gebruik
van het kinderzitje en autogordel komen aan bod.
Voor de groepen 3 & 4 is dat het onderdeel Blik en Klik. De kinderen leren
o.a. veilig over te steken en waarom zij in de auto in een autostoel zitten en
een gordel om moeten.
Voor de groepen 5 & 6 is dat het onderdeel Hallo Auto. De kinderen leren
over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg.
Ook het dragen van veiligheidsgordel en autostoel/zitverhoger komt aan
bod.
Voor groep 7 heet het onderdeel Trapvaardig. De kinderen vergroten hun
fietsvaardigheid door een fietsparcours af te leggen.
Mocht er een mededeling nodig zijn voor de groep waar uw zoon/dochter in
zit dan zal deze via de Parro app verstuurd worden. (B.v. omtrent het
tijdstip/verzamelen plek/hulpouders/fietsen mee.)
Het zal een leerzame dag worden.
Informatieavonden
Op dinsdag 3 september en woensdag 4 september staan de
informatieavonden voor dit schooljaar gepland.
Op dinsdag start op 19.00 uur groep 1-2 in de speelzaal met een algemeen
woordje. Daarna gaan deze ouders naar de klassen van groep 1-2. Daarna is
het algemene woordje voor de ouders van de groepen 3-4. Dit begint om
19.45 uur.
Dezelfde tijden zijn op woensdag voor de groepen 5-6 en 7-8. Mocht u een
kind hebben bijv. in groep 2 en in groep 4 dan raad ik u aan het algemene
woordje om 19.00 uur te volgen, daarna naar de informatie van groep 2 te
gaan en daarna aan te sluiten bij de informatie van groep 4. Helaas is juffrouw
Liesbeth nog ziek en kan zij deze avond niet geven. We willen dit oplossen
door ouders van groep 3 aan te laten sluiten bij groep 3 (Juf Esther en juf
Margot, lokaal beneneden) en de ouders van groep 4 aan te laten sluiten bij
groep 4 (Juf Jopie en juf Daniëlle, lokaal boven). Wij hopen u allen op één
van deze avonden graag te zien!
Startgesprekken
De startgesprekken staan gepland op 10 en 12 september a.s. Opening van
het inschrijven is op woensdag 4 september a.s. vanaf 08.00 uur en sluiting
is op vrijdag 6 september a.s. om 19.00 uur. Aanstaande maandag gaan de
formulieren met de kinderen mee. Wilt u deze invullen en uiterlijk vrijdag 6
september inleveren.

SOS formulieren
Op vrijdag 30 augustus gaan de SOS
formulieren mee naar huis. Voor ieder
kind is er een apart formulier. We
begrijpen dat dit extra werk voor u is,
maar het is voor de leerkracht prettig om
een eigen formulier in de groep te hebben zodat we snel kunnen handelen.
Wij hopen op uw begrip hiervoor. Wilt u deze formulieren uiterlijk vrijdag 6
september inleveren bij de eigen leerkracht van uw kind? Dank u wel
hiervoor.
Roparun
Woensdag 18 september 2019 organiseren we een Mini-Roparun op school
in samenwerking met de Roparun Zevenbergen! Deze ochtend zullen alle
kinderen rondjes rennen rondom de school om geld voor
onderzoek naar kanker. Alle kinderen hebben een brief en
sponsorlijst mee naar huis gekregen om in te laten vullen.
Deze moet op maandag 16 september 2019 weer op
school zijn. U bent deze ochtend (18 sept.) van harte
welkom om uw zoon of dochter aan te moedigen!

Fijn weekend toegewenst!

