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Belangrijke data: 

 Vanaf maandag 3 sept: 
Start ouder-
vertelgesprekken. 

 Di 4 sept: start Kunst en 
ICT/techniek lessen. 

 Do 6 sept: MR 
vergadering. 

 Ma 10 sept: start 
bibliotheek. 

 Do 13 sept: 
Informatieavond 
(aanvang: 19.30 uur). 

 
Personeel 
Zoals u gemerkt heeft zit Saadia 
Lary niet op haar plek. Zij is 
herstellende van fysieke klachten. 
Wij hopen haar binnenkort weer 
te zien.  
 
Samen 
Wij zijn inmiddels alweer twee 
weken aan het werk. Fijn dat alle 
leerlingen veilig en gezond zijn 
teruggekomen van vakantie. 
Helaas was de vakantie niet voor 
iedereen fijn. Sommigen zijn 
getroffen door ziekte. We wensen 
de betrokkenen heel  veel sterkte. 
  
We gaan er een mooi schooljaar 
van maken. Een jaar waarin samen 
leven en samen leren centraal 
staat. We hopen op een goede 
samenwerking met alle ouders! Zo 
maken we er op de Arentschool 
het beste van voor onze 
leerlingen. 
 
 
 

Vaklessen 2018-2019 
De Arentschool kenmerkt zich 
door het brede aanbod van 
culturele vakgebieden. Vanaf dit 
schooljaar gaan wij hiermee 
verder en breiden wij het zelfs uit. 
Op de donderdagen verzorgt Eva 
te Loo danslessen. Het aanbod 
dans wordt in 5 blokken van 6 
lessen aangeboden en wordt 
mogelijk gemaakt door de bijdrage 
van de Vrienden van de 
Arentschool. 
Op de vrijdagen krijgen alle 
leerlingen weer muziek 
aangeboden. Wij hebben een 
nieuwe vakdocent aangenomen, 
Joëla van Os. 
Op de dinsdagen krijgen de 
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 
om de week Kunstlessen 
(ontwerpend leren) aangeboden 
door Esther van der Eerden en ICT 
en techniek (21e eeuwse 
vaardigheden) door Mark Terwiel.  
 
Nieuwe schooldiëtiste 
Hieronder stelt onze nieuwe 
school diëtiste zich voor: 

 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Denise van der 
Starre. Ik ben met veel plezier 
diëtist bij diëtistenpraktijk HRC. 
Ook werk ik als schooldiëtist en 
start ik binnenkort op de 
Arentschool. In september en 
oktober zal ik de fittesten 
uitvoeren. Met een 

aantal leerlingen zal ik hierna 
praten over gezond eten en 
drinken om Lekker Fit! te worden. 
Ik heb er zin in! 
 
Onscherp 
Yvonne Peelen, de moeder van 
Luuk in groep 3b wees ons op de 
gevaren van teveel en te lang 
turen op een scherm van 
bijvoorbeeld een tablet of laptop. 
Dit kan leiden tot blijvende 
oogschade en/of slechtziendheid. 
Wij letten daar goed op bij ons op 
school. Wij roepen u op om ook 
goed op schermgebruik te letten 
in de thuissituatie.  
Een gouden tip voor ouders en 
leerkrachten is volgens hoogleraar 
Caroline Klaver: na twintig 
minuten schermkijken twintig 
seconden pauze. En twee uur per 
dag naar buiten!   
 
Schoolplein 
Op het kleuterplein staat een 
nieuw speeltoestel. De oude wip 
kip was niet meer veilig en is 
vervangen. Alleen de ondergrond 
moet nog vervangen worden en 
dan kunnen de kinderen daar ook 
weer fijn spelen. 
  
Nieuwe website Arentschool 
Wij krijgen vanaf dit schooljaar 
een nieuwe website. Zodra de 
nieuwe website gereed is, laten 
wij het u weten. Wij proberen dit 
zo snel mogelijk af te ronden, 
zodat (nieuwe) ouders alle 
informatie kunnen lezen op de site 
van de school www.arentschool.nl 
De oude website wordt niet meer 
aangepast. Informatie krijgt u via 
MSI.  
 

http://www.arentschool.nl/


 
 

Telefoonnummer Dikke Deur 
In de schoolgids staat het oude 
telefoonnummer van 
kinderopvang De Dikke Deur. Het 
nieuwe telefoonnummer is: 010 
8208571. 
 
Nieuwe overblijfouders gezocht  
Wij hebben een groot aantal 
leerlingen dat bij ons op school 
luncht. Wij zijn nog op zoek naar 
enthousiaste ouders die ons 
kunnen en willen helpen tijdens 
het overblijven. Per groep zijn er 
twee ouders die toezicht houden. 
Margriet Buying  coördineert het 
overblijven en zij wil graag weten 
wie ons kan helpen. U kunt zich 
aanmelden bij Mark Terwiel of in 
de ochtend in de hal bij Margriet 
Buying. Alvast dank voor uw hulp!  
 
Rekeningnummer 
Om verwarring te voorkomen: 
houdt u in de gaten dat u de 
ouderbijdrage en het overblijfgeld 
op de nieuwe rekening stort? 
Stg. Kind en Onderwijs Rotterdam, 
NL24 INGB 0663 3942 28.  
Deze rekening staat op naam van 
de Arentschool en is dus onze 
schoolrekening! 
 
Denkt u met ons mee? 
Fijn dat de meeste leerlingen op 
tijd aanwezig zijn op school! 
Helaas komen er al weer steeds 
meer kinderen te laat. Dit willen 
wij dit schooljaar echt anders en 
beter. Het is voor een kind 
vervelend en voor de leerkracht 
en de groep storend.  
Wij werken momenteel met “te 
laat kom briefjes”. Dat leidt nog 
niet tot het gewenste gedrag. Wij 
vragen u als ouder om mee te 

denken over een oplossing. Er 
komt een ideeënbus in de hal. 
Graag uw inbreng, zodat we om 
8.30 gezamenlijk kunnen beginnen 
in alle klassen.  
 
Luizencontrole 
Na iedere vakantie worden alle 
leerlingen gecontroleerd op 
luizen. Gelukkig is er geen 
luizenprobleem. Toch vragen wij u 
om ons mee te helpen met het 
thuis controleren van de haren 
van uw kind(eren), zodat het 
probleem ook weg blijft! 
Nog een oproep. Wij hebben te 
weinig luizenvaders en –moeders. 
U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht. 
 
Aanmelden schoolmelk 
Als u gebruik wil maken van de 
melkservice, kunt u uw kind(eren) 
aanmelden via 
www.schoolmelk.nl 
Als u vragen heeft over 
schoolmelk kunt u zich wenden tot 
Bobby van der Want. 
 
 

http://www.schoolmelk.nl/

