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Belangrijke data 
- werkmiddag 20 november: 
leerlingen 12.00/12.15 uur 
uit 
- november: 
rapportgesprekken groep 8, 
KIJK-gesprekken groep ½ 
 
Personeel 
Babette Hoogvelt is 
bevallen van een gezonde 
zoon: Sef. Moeder en zoon 
maken het goed! 
 
Ritha Vink gaat na 41 jaar in 
het onderwijs gewerkt te 
hebben met pensioen! Op 9 
december nemen haar 
leerlingen en ouders 
afscheid van haar.  
 
We hebben een nieuwe 
collega: Charlotte Breugem. 
Zij is de opvolger van Ritha 
Vink. Zij is al begonnen met 
inwerken in groep 1/2A en 
1/2C.  
 
Zieke collega’s 
We hebben de afgelopen 
periode te maken gehad 
met zieke collega’s. Ook 
moesten teamleden 
wachten op testuitslagen. 
Helaas zijn een aantal 
collega’s ook positief getest 
of was een gezinslid positief 
en hebben daarom een 
periode thuis moeten zitten. 
Gelukkig hebben we de 
meeste klassen kunnen 
bemannen met eigen 
personeel en invallers 

vanuit Dit is Wijs. We 
begrijpen dat het voor u en 
uw kind soms even wennen 
is als er een andere 
leerkracht voor de groep 
staat. We rekenen op uw 
begrip. We blijven ons best 
doen om goed onderwijs te 
geven.  
 
Interessante links over 

Corona 

Veel kinderen hebben 

vragen of zijn bezorgd over 

het coronavirus. 

Onderstaande links kunnen 

handig zijn voor u als ouders 

om er met uw kinderen 

over te praten.  

Wat is het coronavirus? 
Wat is Corona? 

Over aanpak van het 
coronavirus 

aanpak coronavirus 
Hoe werkt immuniteit?  

immuniteit 
Kinderen bezorgd over het 

coronavirus 
zorgen 

Eenzaamheid door corona  
eenzaamheid 

 

Beslisboom 

We merken dat het lastig te 

bepalen is wanneer uw kind 

wel of niet naar school mag. 

De afspraken hierover zijn 

ook een aantal keer 

veranderd. In de bijlage 

vindt u de beslisboom voor 

verkouden kinderen t/m 

groep 8. Deze kunt u als 

houvast gebruiken als u 

twijfelt of uw kind naar 

school mag. Bij twijfel: bel 

de GGD.  

Inspectieonderzoeken 

De inspectie heeft een 

onderzoek gedaan bij ons. 

Dat was een uitgesteld 

onderzoek van 27 maart. 

Toen was de school 

gesloten vanwege de 

coronacrisis. Het onderzoek 

was gericht op kwaliteits-

verbetering in relatie tot de 

populatie van de school. 

Dus wat doe je en waarom? 

We werken aan begrijpend 

lezen, rekenen, sturen op 

gedrag en toewerken naar 

lesgeven in de nieuwbouw. 

De inspecteur gaf compli-

menten over de 

consistentie van de 

gemaakte keuzes. Ze gaf 

ook adviezen: werk 

doelgericht, evalueer goed 

en doe dat met team, 

leerlingen en ouders. Die 

adviezen nemen we ter 

harte. 

In het voorjaar vindt het 

grote inspectieonderzoek 

plaats. We zijn door ons 

bestuur voorgedragen voor 

het predicaat “Goed”. Daar 

gaan we voor, ondanks 

corona en verhuizingen!  

We houden u op de hoogte 

over de bevindingen.  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFTA27Vu6l8U&data=04%7C01%7CL.Viset%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C9cd4e24858ab49095ddb08d870e7f357%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C637383488809279232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JVKTJWQpclTaPaKwlaLqRIogv%2FRrcL9nzb714shnx%2BA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKyn6k_Jiv3w&data=04%7C01%7CL.Viset%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C9cd4e24858ab49095ddb08d870e7f357%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C637383488809279232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mW7kRqe4ivO0Rq4SRRwoH9fxlwL8IhSizLS5c6ssIMg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqaCgdwCru8U&data=04%7C01%7CL.Viset%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C9cd4e24858ab49095ddb08d870e7f357%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C637383488809289230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zLEFsmRhX%2FYXnLjt%2B5tTvL5cu3dfy%2BVuiD1SMdSkgmg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlxpDqcYSaXQ&data=04%7C01%7CL.Viset%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C9cd4e24858ab49095ddb08d870e7f357%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C637383488809299224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sLZlubxv5uQCiE4KE4lUdzKFpgp5QBTUPf555HtgGSg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Iifnzt_yJg&data=04%7C01%7CL.Viset%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C9cd4e24858ab49095ddb08d870e7f357%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C637383488809299224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zoXqENRmiFA9t3Wdih7%2F%2BRywVBT7cu0F%2BaNjfxqTLY8%3D&reserved=0
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Kinderopvang 
Kindergarden 
Naast kinderopvang Mundo 
en Dikke Deur werkt de 
Arentschool nu ook samen 
met een nieuwe kinder-
opvang: Kindergarden.  
Kindergarden ontvangt van 
maandag tot en met vrijdag 
kinderen voor buiten-
schoolse opvang, aan de Tijs 
van Zeventerstraat. Voor 
meer informatie, kijk op de 
website: Kindergarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koptelefoons groepen 4 
t/m 8 
We gebruiken nu en in de 
toekomst steeds vaker de 
laptops om te werken aan 
opdrachten. Ook krijgen de 
leerlingen ICT-lessen van de 
vakleerkracht ICT. We 
gebruiken hiervoor 
koptelefoons van school 
maar we merken dat de 
leerlingen deze 
koptelefoons niet fijn 
vinden. Het is ook niet 
hygiënisch om de 
koptelefoons telkens in alle 
groepen te wisselen. 
Daarom hebben we het 
verzoek om een (normale) 

koptelefoon of “oortjes” 
mee te geven om op school 
te gebruiken. Uw kind 
bewaart de koptelefoon in 
het eigen laatje. We 
gebruiken de laptops vanaf 
groep 3.   
Delta de draak 
Delta de draak is een 
digitaal programma gericht 
voor de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 8. Het is een 
programma dat gegeven 
wordt door de 
vakleerkracht W&T en 
digitale geletterdheid en de 
groepsleerkrachten. De 
leerlingen leren de ICT 
basisvaardigheden, 
Computational Thinking 
(bijvoorbeeld 
programmeren), 
Mediawijsheid en 
Informatievaardigheden. 
Wij denken dat Delta de 
Draak een goede 
toevoeging is op de lessen 
Wetenschap en Techniek en 
Kunst en Ontwerpen, twee 
vakken die raakvlakken 
hebben. 
https://deltadedraak.nl/ 
 
Oudervertelgesprekken via 
teams 
Ook de komende periode 
kunnen we geen ouders 
ontvangen in de school. Dat 
vinden we natuurlijk erg 
jammer. Alle gesprekken 
verlopen via Teams. De 
ervaring is dat de 
gesprekken goed zijn 
verlopen en alle ouders 
kennis hebben gemaakt met 
de nieuwe leerkracht. 

Binnenkort zijn de 
voortgangsgesprekken. De 
leerkrachten zorgen ervoor 
dat iedereen wordt 
uitgenodigd voor een 
gesprek. Houdt u MSI goed 
in de gaten? Heeft u 
inlogproblemen? Neem dan 
contact op met de 
leerkracht. 
 
Fietsen over de stoep 
We hebben klachten gehad 
van buurtbewoners van de 
IJsclubstraat. Er schijnen 
veel leerlingen over de 
stoep te fietsen. We willen 
u vragen om het hierover te 
hebben met uw kind(eren). 
Zij fietsen rechts op de weg 
en steken ter hoogte van de 
poort van het 
schoolgebouw (na goed 
kijken) pas over.  
 
Uitje Nemo groepen 7 en 8 
De Arentschool staat 
bekend om goed onderwijs 
en de vaklessen kunst, dans, 
muziek en W&T. Vanwege 
dit veelzijdige aanbod zijn 
we uitgekozen om een 
bezoek te brengen aan het 
science museum van 
Nederland “Nemo”. De 
groepen 8 zijn inmiddels 
geweest en het was een 
prachtige ervaring.  Een 
ervaring om niet te 
vergeten!  

http://www.kindergarden.nl/rotterdam.nl
https://deltadedraak.nl/
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Buurtklimaatje 
Zoals u al weet starten we 
na de zomervakantie in het 
nieuwe schoolgebouw aan 
de Jaffahof. We krijgen 
natuurlijk niet alleen 
nieuwbouw maar ook een 
nieuw schoolplein. De 
Arentschool en de 
Gemeente Rotterdam 
hebben het initiatief 
genomen na te denken over 
een groen/blauw 
schoolplein. Een team van 
de Gemeente heeft overleg 
gehad met ouders, 
leerlingen van groep 8 en de 
leerlingenraad. Iedereen 
heeft goed nagedacht over 
het nieuwe schoolplein en 
zodra alles goed op papier 
staat, informeren wij u wat 
het resultaat is geworden. 

 

 

 

Sinterklaas 

Aanstaande zaterdag komt 

Sinterklaas weer aan in 

Nederland. U zult 

binnenkort een mailing 

ontvangen via MSI over het 

sinterklaasfeest.  

 

 

MSI wordt Social Schools 

Drie jaar geleden zijn we 

begonnen met ons 

ouderportaal MSI. Bijna alle 

ouders hebben zich 

hiervoor aangemeld en dit is 

ons officiële communicatie-

kanaal. Dit loopt goed en 

we bereiken alle ouders op 

deze manier.  

Helaas bereikte ons 

afgelopen week het bericht 

dat MSI wordt over-

gedragen naar Social 

Schools, een ander 

ouderportaal waar veel 

scholen in Nederland mee 

werken. Een mooi portaal, 

met dezelfde functies en 

nog meer. We zullen de 

komende tijd besteden om 

de overgang zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. 

Per maart 2021 zal MSI 

worden uitgezet. Voor die 

tijd zullen we gaan werken 

met Social Schools. Dit 

betekent voor u dat u zich 

opnieuw moet aanmelden. 

Social Schools wordt dan 

ons officiële 

communicatiekanaal. Alle 

informatie van school wordt 

dan via deze weg verstuurd 

en daarom is aanmelden 

noodzakelijk! Zodra dit 

proces in gang gezet wordt, 

informeren wij u via een 

aparte mailing. 

DE TANDARTS KOMT 

BINNENKORT WEER OP 

SCHOOL! 

Vanaf dinsdag 17 november 

komt de schooltandarts. 

Is uw kind nog geen 

patiënt  en wil uw kind ook 

mee? Dan kunt u een 

inschrijfformulier ophalen 

bij de administratie. U kunt 

ook bellen naar 010-

4116960 of kijken op 

www.mondzorgvoorkids.nl 

 

Namens het team een 
vriendelijke groet! 

  

http://www.mondzorgvoorkids.nl/

