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December 2019 

Belangrijke data: 

- 19 december: kerstviering 
- 20 december: alle 
kinderen vrij t/m 7 januari 
- 8 januari: starten op 2 
locaties 
- 17 januari: studiedag, alle 
leerlingen vrijdag 
-21 januari: informatie-
avond groepen 7 
-13-28 januari 2020: CITO 
Midden toetsen worden 
afgenomen.  
 

Verhuizing 

Vrijdag om 8 uur komt de 

firma VOS verhuizingen en  

worden alle spullen en 

meubels naar de 

IJsclubstraat verhuisd. 

Intern verhuizen er ook 

groepen. De 

peuterspeelzaal komt in de 

klas van Janine en in het IB 

lokaal. De groepen 3 gaan 

naar de bovenverdieping en 

de IB-ers vindt u voortaan 

links van de keuken in het 

voormalige 1E lokaal.  

Bezoek IJsclubstraat 

Donderdag 18 december 

hebben de leerlingen de 

school aan de IJsclubstraat 

bezocht. Ze waren onder de 

indruk, onder andere van al 

die trappen! We hebben het 

‘veilig traplopen’ maar 

meteen geoefend. Ook 

vroegen ze zich af hoe de 

school nou heet  Dat is 

opgehelderd.  

Stichting Betrokken 

Student 

Stichting Betrokken Student 

organiseert dit jaar 

wederom Christmas in 

Kralingen. Christmas in 

Kralingen is een 

kerstevenement, 

georganiseerd 

om de bewoners van 

Kralingen/Crooswijk een 

leuke dag te bezorgen in de 

aanloop naar kerst. 

Christmas in Kralingen zal 

dit jaar op aankomende 

zaterdag 14 december 2019 

plaatsvinden van 12:00 tot 

16:00 uur aan de 

Willem Ruyslaan 131.  

Er is gratis entree met gratis 

eten en drinken. 

Bewoners en kinderen 

kunnen deze dag genieten 

van livemuziek, een 

springkussen, levend 

tafelvoetbal, popcorn, 

poffertjes en warme 

chocolademelk. 

Advent 

We hebben de 

adventskaarsen gebrand en 

van de verhalen genoten. 

Het gevoel van 

saamhorigheid was groot.  

Kerst 

De kerstlunch was erg 

gezellig en feestelijk. Alle 

ouders hartelijk dank voor 

de lekkere hapjes en 

drankjes!  

 

Muzikale openingen 

Graag willen we de vader 

van Elize van Nierop en de 

ouders van Midas 

Engelbrecht bedanken voor 

hun bijdrage aan de 

muzikale kerstopeningen 

van de afgelopen weken!  

Overlijdensbericht Marleen 
van den Berg 

Ons bereikte een verdrietig 
bericht. Oud-collega 
Marleen van den Berg is na 
een langdurig ziekbed 
overleden. Zij was zeer 
lange tijd werkzaam op de 
Arentschool en heeft veel 
betekend voor vele 
generaties leerlingen. Ook 
heeft zij veel bijgedragen 
aan het cultuuronderwijs op 
de Arentschool.  

Gezocht: overblijfouders! 

Na de kerstvakantie komen 

wij een overblijfouder 

tekort. Dat betekent dat we 

groepen moeten gaan 

samenvoegen. Dat heeft 

uiteraard niet onze 

voorkeur, maar nood breekt 

wet. Met spoed zoeken we 

een nieuwe overblijfouder. 

Graag doorgeven bij 

Charissa, Mark, Ellen of 

Margriet als u, tegen een 

kleine vergoeding, een 

aantal keer per week het 

overblijven wil begeleiden. 

We zijn structureel op zoek 
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naar overblijfouders. Ook 

als u maar één keer per 

week kunt, graag 

doorgeven! Als er 

overblijfouders ziek zijn, 

hebben we “achtervang” 

nodig. Ook daar kunt u zich 

voor opgeven.  

Binnenkomst Arentschool 

Via een mailing bent u al 

geïnformeerd over het 

binnenkomen en het 

vertrekken aan de Jaffahof 

en de IJsclubstraat. Hier nog 

een korte reminder:  

Bij het wegbrengen van uw 

kind gaat u via het 

schoolplein de school 

in. Dat is op beide locaties 

zo. 

Bij het verlaten van de 

school gaat u via de 

voordeur. Dat is ook op 

beide locaties zo. 

Gaat u a.u.b. niet door de 

voordeur naar buiten. 

Op onderstaande foto ziet u 

waar de ingang van de 

IJsclubstraat is. Links van de 

voordeur gaan u en uw 

kind(eren) naar binnen.  

De schooltijden  

Jaffahof:  

8.15 uur gaat de deur open. 

8.30-12.00 uur 

12.50-15.00 uur 

IJsclubstraat:  

8.30 uur gaat de deur open 

8.45-12.15 uur 

13.05-15.15 uur 

Tot slot! 
We kijken terug op 
een fijn schooljaar, 
vol mooie momenten 
met onze kinderen. 
Er gebeurde veel! De 
eerste stappen op 
weg naar de 
nieuwbouw zijn 
gemaakt!. Een mooie 
en spannende 
ontwikkeling. Voor 
bovenbouwkinderen 
is de overstap naar 
de IJsclubstraat echt 
het einde van een 
periode. Zij keren 
immers niet meer 
terug naar de 
Jaffahof.  
We kijken vol 
vertrouwen naar de 
toekomst van onze 
school.  

Ik bedank alle ouders 
voor de fijne 
samenwerking en het 
vertrouwen in ons. 
Veel dank ook voor 
alle hulp in 2019. We 
hopen de goede 
samenwerking voort 
te zetten in het 
nieuwe jaar. Ik wens 
u een mooie kerst en 
een goed 2020! We 
hopen iedereen weer 

gezond en wel terug 
te zien op 8 januari! 

Namens het hele 
team van de 
Arentschool, 

Ellen van der Hout 
Directeur 
Arentschool 


