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Belangrijke data:  

-30 september: Start 

Kinderboekenweek 

-5 oktober: Start bijlessen 

-19 t/m 23 oktober:    

Herfstvakantie 

-maandag 26 oktober: 

Studiedag (leerlingen vrij) 

Schooljaar 2020-2021 
We hebben een aantal 
bewogen weken achter de 
rug! Woorden als “de 
tweede golf” en 
“testuitslag” vallen maar al 
te vaak. Het is anders dan 
anders. We staan dagelijks 
voor tal van uitdagingen, 
net zoals alle andere 
scholen. 
Dit jaar was er geen 
informatieavond, maar wel 
informatie via films! Een 
nieuw verschijnsel! We 
schuiven regelmatig met 
personeel om alle klassen te 
bemannen.  
Ondanks wat er allemaal 
speelt in de wereld, blijven 
we ambitieus en 
optimistisch. We blijven 
werken aan het beste 
onderwijs aan uw 
kind(eren) en hebben hoge 
verwachtingen. Samen met 
u halen we het beste uit uw 
kind! 
 
Personeel 
In ons team zijn twee 
leerkrachten geveld door 
het coronavirus: Roxanne 

Vermeulen en Noëlle Mes. 
Met Roxanne gaat het 
inmiddels beter. Zij start als 
het goed is op 5 oktober 
weer. Met Noëlle Mes gaat 
het nog niet zo goed. Zowel 
Roxanne als Noëlle zijn op 
tijd in quarantaine gegaan 
en hebben de richtlijnen 
van de GGD gevolgd. We 
houden u op de hoogte.  
 
Inhaalprogramma 

Op 5 oktober starten we 

met een inhaalprogramma 

voor onze leerlingen. De 

school was voor de zomer 

enige tijd gesloten. We 

gaven thuisonderwijs en 

voor sommige kinderen was 

dat net niet genoeg. We 

verzorgen bijlessen voor die 

kinderen. Onze eigen 

teamleden geven de 

bijlessen op maandagen en 

donderdagen. We leveren 

zoveel mogelijk maatwerk. 

De lessen zijn gericht op taal 

en rekenen. We spijkeren 

leerlingen bij zolang als dat 

nodig is. De bijlessen lopen 

in principe van oktober tot 

juni.  

Overblijven 

Het overblijfteam wordt 

sinds begin september 

versterkt door een extra 

medewerker van Mundo. 

Nu is er altijd een 

medewerker van Mundo op 

beide locaties aanwezig om 

het overblijven te 

coördineren. Uiteraard is 

Margriet iedere dag 

aanwezig om te helpen met 

de coördinatie van het 

overblijven. 

Tijdens het overblijven is er 

op beide schoolpleinen een 

sportcoach om sportieve 

“leerspelletjes” aan te 

bieden. De spellen staan in 

het teken van bewegen en 

rekenen en/of taal. Een 

leuke manier om te leren! 

Door de inzet van extra 

mensen wordt het 

overblijven een stuk leuker 

en vergroten we de 

veiligheid van de kinderen.  

Gezonde traktaties 

tussendoortjes en lunches 

 De Arentschool is een 

“Lekker Fit school”. We 

stimuleren gezond gedrag 

op onze school. Ongezond 

eten leidt onder andere tot 

overgewicht en een slecht 

gebit. We besteden op 

school veel aandacht aan 

bewust leven. We leren 

onze kinderen dat gezond 

eten, veel bewegen en 

water drinken goed is.  We 

hebben u als ouders nodig 

bij het aanleren van gezond 

gedrag!  

Daarom verwachten we van 

alle ouders dat er gezonde 

traktaties, tussendoortjes 

en lunches worden 

meegegeven. Tijdens de 

verjaardag van uw kind 

wordt er getrakteerd in de 
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klas. Dat is een oude 

traditie, maar als iedereen 

chips trakteert wordt het 

bijna wekelijks een 

ongezonde traktatie. Het 

gemak van zakjes chips 

begrijpen we. We vragen 

toch aan alle ouders om 

geen chips, lolly’s en ander 

verpakt snoep te laten 

trakteren. Trakteer gezond! 

Bijvoorbeeld een doosje 

rozijntjes, mandarijnen, 

banaantjes e.d. Dat is net zo 

gemakkelijk als een zakje 

chips… Verpakte gezonde 

traktaties of iets leuks mag 

ook.  De leerling met de 

meest originele gezonde 

traktatie verdient de 

gouden appel!  

 
 

Met de fiets naar school 

Leerlingen van de 

IJsclubstraat komen graag 

met de fiets. Dat is fijn en 

gezond. Fietsen op het 

schoolplein is echter niet 

toegestaan. We lopen met 

de fiets aan de hand. Zo 

voorkomen we botsingen 

tussen leerlingen. Daarnaast 

merken we dat steeds meer 

kinderen met steps en zelfs 

hoverboards naar school 

komen. Hoverboards zijn 

elektrische tweewielers. 

Hoverboards zijn niet 

toegestaan op school!  

Steps zijn wel welkom en 

worden buiten op het 

schoolplein (om de hoek 

van de achterdeur) 

geparkeerd. Kijk ook 

regelmatig welke route uw 

kind fietst. De kortste weg is 

niet altijd de meest veilige. 

Links fietsen op de weg is 

bijvoorbeeld gevaarlijk 

tijdens de ochtendspits. 

Kinderen kunnen situaties 

op de weg nog niet goed 

inschatten. Daarom hebben 

zij uw hulp altijd nodig. Wilt 

u de afspraken met uw 

kind(eren) doornemen? 

Alvast bedankt.  

 

 

 

Start Kinderboekenweek 

2020 

De kinderenboekenweek 

2020, met als thema “En 

toen…” is begonnen. In de 

groepen 3 en 4 is Selma 

Noort, een echte 

kinderboekenschrijfster, in 

de klassen geweest om te 

vertellen over haar werk. 

Ook heeft zij prachtig 

voorgelezen aan de klassen. 

Leest u ook zoveel als 

mogelijk met uw kind thuis? 

Voorlezen kan ook. 

Kinderen leren er heel veel 

van. Veel leesplezier! 

 

 

Hartelijke groet namens 

het hele team van de 

Arentschool! 


