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Belangrijke data: 
-24 dec t/m 4 jan Kerstvakantie 
-7 januari 8.30 uur: 
Nieuwjaarssprong 2019 
-14 januari: studiedag. Alle 
leerlingen zijn vrij. 
-jan 2019: ouderenquête 
 
 
 
Kerstfeest op de Arentschool: 
Samen met onze leerlingen, 
ouders en het team hebben we 
een heel gezellig kerstfeest 
gevierd op school! Terwijl de 
leerlingen in de klas van een 
heerlijk kerstdiner -door onze 
ouders gemaakt-  genoten, was er 
buiten een gezellige samenkomst 
van heel veel ouders. De opkomst 
was groot! Ook daar waren de 
hapjes en de drankjes verzorgd 
door onze ouders. Heel veel dank 
daarvoor. De gezamenlijkheid en 
verbondenheid was voelbaar op 
het plein en in de klassen, 
hartverwarmend! De ouders 
hebben ook nog kunnen genieten 
van zelf bedachte optredens in de 
klas. Een compliment voor onze 
leerlingen! Zonder de hulp van 
onze ouders was dit allemaal niet 
mogelijk geweest. Onze dank is 
dan ook groot!  We kijken terug 
op een mooi kerstfeest. 
Onderlinge verbondenheid leidt 
tot veel goede dingen. Laten wij 
ook in 2019 streven naar 
verbinding en gezamenlijkheid! 
 
 
 

Maak ouderen blij met een 
kerstkaart:  
Verschillende groepen van de 
Arentschool hebben meegedaan 
met de actie van het 
Ouderenfonds om kerstkaarten te 
sturen naar ouderen. De ouderen 
genieten enorm van de 
zelfgemaakte kaarten van onze 
leerlingen. Het is goed om 
aandacht te besteden aan deze 
groep in onze samenleving! 
 
Leerlingenraad 
De Arentschool heeft vanaf 
december 2018 een officiële 
leerlingenraad. Daar zijn wij heel 
erg blij mee! De volgende 
leerlingen zijn door de kinderen 
democratisch gekozen: Faas en 
Noëlle (groep 6), Safae en Stijn 
(groep 7), Basmala en Selin (groep 
8). Juf Nancy begeleidt deze 
leerlingen en een eerste 
vergadering heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De volgende 
vergadering is 14-2- 2019.  
 

 
De leerlingen maken een ideeënbus 
voor alle leerlingen. 

 
Overblijfcommissie: 
We vinden het belangrijk dat het 
overblijven goed georganiseerd is.  
De overblijfcommissie heeft op 17 
december weer een bijeenkomst 
gehad. De uitkomst is dat het 
toezicht wordt verbeterd, dat er 

geld wordt vrijgemaakt voor de 
aanschaf van speelgoed en dat de 
overblijfregels in alle klassen 
zichtbaar op de muren hangen. 
Het doel blijft het overblijven zo 
aangenaam mogelijk te maken 
voor de kinderen. Wij kunnen 
altijd extra handen gebruiken. 
Geeft u zich op bij de directie of bij 
Margriet Buijink?  
 
Nieuwe schrijfmethode: 
Een expertgroep bestaande uit 
personeelsleden onderzoekt 
welke nieuwe schrijfmethode het 
best past bij onze aanpak en 
methodes. Het team moet nog 
een keuze maken. De planning is 
dat na de zomervakantie in alle 
groepen met de nieuwe 
schrijfmethode gestart kan 
worden. 
 
Leesnieuws: 
Maandag 4 februari komen Hans 
en Monique Hagen bij ons op 
school om te vertellen over hun 
boeken en over poëzie. De 
kinderen hebben inmiddels allerlei 
boeken via de bibliotheek besteld 
en smullen ook van de boeken van 
bovenstaande schrijvers.  
 
Audit 21 februari: 
We werken binnen onze stichting 
continu aan verbetering. In dat 
kader vindt er een audit plaats. 
Collega directeuren bezoeken 
elkaars scholen en voeren een 
inspectiebezoek uit. Ellen van der 
Hout maakt deel uit van de 
“vaste” audit commissie en 
bezoek meerdere scholen. 
Dinsdag 21 februari zijn wij aan de 
beurt en vindt het auditbezoek op 
de Arentschool plaats. Het duurt 
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de hele dag. We houden u op de 
hoogte van de resultaten.  
 
Techniek en ICT lessen op de 
Arentschool: 
Mark Terwiel heeft inmiddels 
twee blokken techniek- en ICT 
lessen gegeven. Het eerste blok 
bestond uit lessen met Ozobot en 
het bouwen van een stad van de 
toekomst met zelfrijdende auto’s. 
Tijdens het tweede blok is 
aandacht besteed aan het bouwen 
van huisjes en het plaatsen van 
elektriciteit in deze huisjes. De 
groepen 7 en 8 hebben gewerkt 
aan media-wijsheid. Goed omgaan 
met internet en media stond in 
deze lessen centraal.  
De leerlingen van de groepen 6  
zijn nog bezig met de typcursus 
van House of Typing. Deze wordt 
gegeven in het kader van de 
digitale geletterdheid. De 
bedoeling is dat alle leerlingen een 
diploma behalen. Na de 
kerstvakantie beginnen de nieuwe 
blokken voor alle onderdelen.  
 
Nieuwe borden: 
De oude digiborden worden in 
fases vervangen door nieuwe 
Touch-borden. Dit zijn moderne 
schermen die een HD kwaliteit 
hebben en werken als een groot 
tablet. Groep 1/2b en 3a hebben 
al een nieuw bord en op 11 januari 
worden de borden in de groepen 
4b, 6b, 5b, en 7 ook vervangen. De 
overige borden worden vanaf 
schooljaar 2019-2020 vervangen.  
Een goede investering voor 
modern onderwijs!  
 

Ouderenquête 
Na de kerstvakantie komt er een 
tevredenheidsonderzoek onder 
ouders. We gaan voor 100% 
respons! Uw input is voor ons van 
het grootste belang. Dus vult u 
alstublieft allemaal de enquête in? 
U krijgt hierover nog een mail met 
meer informatie.  
Wij willen graag met u ervoor 
zorgen dat de Arentschool de 
beste plek is voor uw kind.  
 
De Kunstweken:  
Kinderkunst verdient alle 
aandacht. Daarom gaat onze 
school in januari meedoen aan 
een bijzonder project in het kader 
van de beeldende vorming: de 
Kunstweken. Ieder kind maakt op 
eigen niveau een kunstwerk. Maar 
dat is nog maar het begin... 
Tijdens De Kunstweken krijgt elke 
leerling een eigen museum op 
internet, zodat iedereen de 
werkstukken kan bewonderen.  
We houden u op de hoogte! 
 
Christmas in Kralingen: 
Woensdag 19 december is het 
weer zo ver: Christmas in 
Kralingen! Van 13.00 – 17.00 uur 
zal er met de kinderen uit de buurt 
alvast Kerst worden gevierd. Er zal 
voor ieder wat wils zijn bij de 
Willem Ruyslaan 131. Op deze dag 
kunnen niet alleen leuke 
knutselwerken gemaakt worden, 
maar er zal ook een levensechte 
Elsa van Frozen aanwezig zijn, wat 
voor groot vermaak zal zorgen. 
Bovendien is er een leuke act die 
zowel kinderen als ouders van 
gezellige muziek zal voorzien. 

Omdat het natuurlijk al wat 
kouder is, zorgen zij ook voor 
lekkere winterse hapjes en 
drankjes. Het lijkt ons ontzettend 
leuk om zoveel mogelijk kinderen 
en ouders te zien bij dit grote 
feest. Hopelijk tot 19 december!  
Met feestelijke groeten, 
Bestuur Stichting BeSt 2018-2019 
http://www.stichtingbest.nl 
 

 
 
 
Nieuwjaars happening 7 januari: 
Wij willen u allen uitnodigen voor 
de “Nieuwjaarssprong” op het 
schoolplein op 7 januari om 8.30 
uur. Zet de datum alvast in uw 
agenda! 
 

 
 
 
Namens het hele team een 
warme kerstgroet en een mooi 
2019. 
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