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Belangrijke data: 

10-02: Werkmiddag 

18-02: Afsluiting Kunst-

weken 

21-02: Alle leerlingen vrij, 

start voorjaarsvakantie 

01-03: Einde vakantie 

Werkmiddag 10-2-2020 

Maandagmiddag zijn alle 

leerlingen vrij. Alle 

werkmiddagen kunt u 

vinden op onze website. 

 

MijnSchoolInfo 

Er is onlangs een update 

geweest in MSI. Voor deze 

update kunt u naar: 

mijnschoolinfo-support 

Hier kunt u lezen hoe u de 

update installeert voor uw 

type telefoon. 

Mooi Resultaat 

middentoetsen CITO 

We hebben de afgelopen 

weken de CITO toetsen 

afgenomen. We zijn trots op 

het resultaat. We zien een 

stabiel beeld. Ondanks de 

verhuizing hebben we de 

focus op goed lesgeven 

behouden en dat zien we 

terug in een mooi resultaat. 

We maken momenteel 

analyses van alle data en 

stellen nieuwe werkplannen 

op. We hebben goed in 

beeld waaraan we moeten 

werken met onze leerlingen. 

Tot aan de zomer gaan we 

er weer tegenaan!  

Kunstweken 

In januari startten de 

kunstweken.  Alle leerlingen 

van de Arentschool kwamen 

naar de locatie aan 

de Jaffahof voor de aftrap. 

Dit deden we met de 

onthulling van een prachtig 

schilderij dat ons tijdelijk 

geschonken is door Caroline 

Bijvoet. Haar kunstwerk 

mag ook na de Kunstweken 

even blijven hangen! De 

komende tijd gaan de 

leerlingen van de groepen 1 

t/m 8 met juf Esther 

(kunstdocent) en meester 

Mark(Wetenschap en 

Techniek-docent), aan de 

slag om meer te leren over 

kunst en zelf prachtige 

kunstwerken te maken. De 

Kunstweken worden 

afgesloten op dinsdag 18 

februari. Ouders kunnen 

dan komen kijken naar de 

tentoonstelling. Deze start 

om 14.30 uur aan de 

Jaffahof en 15.00 uur aan de 

IJsclubstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De opening van de kunstweken 

Loden leidingen 
Naar aanleiding van vragen 
van een aantal ouders, is er 
door de afdeling huisvesting 
van Kind en Onderwijs 
Rotterdam, onderzoek 
verricht naar loden 
leidingen in de school. Goed 
nieuws: In het gebouw aan 
de IJsclubstraat zijn geen 
loden leidingen. Het 
schoolgebouw in de Jaffahof 
is recenter gebouwd en 
heeft ook geen loden 
leidingen. 

Veilig verkeer 
Sinds de opening van de 
locatie IJsclubstraat lopen 
en fietsen veel leerlingen en 
ouders van en naar school. 
Dat is fijn om te zien en 
gezond. Het scheelt ook 
parkeerproblemen. Wij 
constateren twee 
problemen. De 
oversteekplaats in de 
Jericholaan en het 
fietsgedrag van leerlingen 
op en rond de Oudedijk. 
Wat betreft de 

https://www.arentschool.nl/jaarkalender/
https://mijnschoolinfo.nl/support/werken-met-pushmeldingen
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oversteekplaats hebben wij 
in samenwerking met een 
ouder bij de gemeente een 
verzoek ingediend voor een 
zebrapad. De 
oversteekplaats wordt dan 
een stuk veiliger. Het is 
afwachten of de gemeente 
hier gehoor aan geeft.  
Een aantal leerlingen fietst 
zonder begeleiding naar 
school. Op de Oudedijk 
fietsen leerlingen aan de 
linkerzijde. Het team van de 
Arentschool besteedt  
tijdens de verkeerslessen 
hier extra aandacht aan. Wij 
vragen u om hierover met 
uw kind in gesprek te gaan. 
Fietsen via de Taxusstraat 
(via het Libanon) is veiliger. 
Wij hopen met deze acties 
de kinderen bewust te 
maken van veiligheid in het 
verkeer.    

 


