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Belangrijke data: 

- September/oktober: 

Oudervertelgesprekken 

- 5 oktober: Dag van de 

Leraar 

- 6 oktober: Start 

Kinderboekenweek 

- 15 oktober: Studiedag, 

leerlingen vrij 

- 18 oktober t/m 22 

oktober: herfstvakantie 

Verbouwing en afronding 
gebouw 
Tijdens de herfstvakantie 
worden er werkzaamheden 
verricht aan de nieuwbouw.  
Er wordt geverfd, 
getimmerd en aan het 
schoolplein gewerkt.  
Hieronder de link naar meer 
informatie vanuit het bedrijf 
dat de school heeft 
gebouwd: Arentschool 
Nieuwbouw 
 
Uitnodiging Feestweek 
Wij willen u heel graag de 
school laten zien. Dat gaat 
dan ook snel gebeuren! Alle 
ouders mogen in groepen 
de school in tijdens de 
feestelijke openingsweek 
van 25 tot en met 29 
oktober. Meer informatie 
en een uitnodiging volgt 
nog.  

Fietsenstalling 
We zijn in afwachting van 
een bericht over de 
plaatsing van de 
fietsenstalling. We hopen 
dat de fietsenstalling snel 
komt. Probeert u tot die tijd 
de fiets op een geschikte 
plek te plaatsen? Alvast 
bedankt. 
 
Lerarentekort 
Zoals u wellicht in de media 
gehoord heeft, is er een fors 
lerarentekort in Nederland. 
Alleen al in Rotterdam is er 
een tekort van 400 leraren. 
Tot nu toe ging het goed op 
de Arentschool, maar ook 
onze school begint er iets 
van te merken. Dit 
probleem oplossen is nog 
niet zo eenvoudig. Zoals 
minister Slob zei: “Als het 
simpel was, hadden we het 
allang opgelost.” We gaan 
een nieuw tijdperk in 
waarin we met minder 
leerkrachten in de school 
toch dezelfde kwaliteit 
moeten leveren. Gelukkig 
hebben we veel extra 
handen en ondersteuners in 
de school en is het nieuwe 
schoolgebouw zo ingericht 
dat we flexibel om kunnen 
gaan met de personele 
inzet. In opdracht van de 
overheid zijn we al jaren 
bezig met het anders 
organiseren van onderwijs. 
Dat leek nog een ver 
toekomstbeeld, maar nu is 
het dan toch echt de 
realiteit. Ook de MR is 
betrokken bij dit 

onderwerp. Wij houden u 
op de hoogte en doen ons 
uiterste best om het tekort 
het hoofd te bieden.  
 
Informatieavond 
Normaal gesproken vindt er 
aan het begin van het 
schooljaar een 
informatieavond plaats met 
de kennismaking met het 
team en de nieuwe 
leerkracht van uw 
kind(eren). Dit jaar zal deze 
avond helaas nog niet 
doorgaan! U krijgt de 
informatie via Social Schools 
en bij de oudervertel-
gesprekken. Indien u nog 
onbeantwoorde vragen 
heeft, kunt u altijd naar 
school bellen of de 
leerkracht een persoonlijk 
bericht sturen (via Social 
Schools).  
 
Te laat komen  
Wanneer uw kind te laat op 
school is, moet hij/zij 
aanbellen bij de voordeur. 
De achterdeuren gaan om 
veiligheidsredenen om 8.30 
uur dicht en zijn niet vanaf 
buiten te openen. Kom niet 
te laat! Dat is fijner voor uw 
kind en voor de groep. 
 
Agenda Social Schools 

In de agenda van Social 

Schools vindt u de 

belangrijke data uit de 

jaarkalender. U kunt de 

agenda van Social Schools 

koppelen aan uw privé 

agenda als u dit handig 

https://www.hodes-huisvesting.nl/hodes-project/arentschool-rotterdam
https://www.hodes-huisvesting.nl/hodes-project/arentschool-rotterdam
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vindt. In de agenda vindt u 

ook het huiswerk van uw 

kind(eren) per klas. 

S.O.S.-formulieren 

Mocht u het S.O.S.-

formulier nog niet 

ingeleverd hebben, 

verzoeken wij u hierbij 

dringend om dit spoedig te 

doen zodat wij beschikking 

hebben over uw actuele 

gegevens. 

Overblijfcontracten en –

betalingen 

Denkt u aan het inleveren 

van het overblijfcontract? 

Eind september dienen wij 

alle contracten binnen te 

hebben. 

Vergeet u ook de betalingen 

niet? Graag de naam en klas 

van uw kind(eren) erbij 

vermelden: 

NL82INGB0009230422 t.n.v. 

Fonds BS Arentschool. 

Ziek/afwezig melden 

Wanneer u uw kind ziek of 

afwezig wilt melden, doet u 

dit via Social Schools. 

Belangrijke mededelingen 

betreffende het ophalen 

van uw kind, geeft u ruim 

op tijd (telefonisch of via 

Social Schools) door. 

Inloggen 

Alle oudervertelgesprekken 

vinden voorlopig nog plaats 

via Teams. Mocht u 

problemen hebben met het 

inloggen, kunt u bij de 

leerkracht terecht voor de 

juiste code. Ook voor de 

inlogcodes van Basispoort 

kunt u terecht bij de 

leerkracht. 

Voorstellen MR  

Bericht van de MR 

Graag stellen wij onszelf van 

de medezeggenschapsraad 

(MR) even voor. Mocht u 

vragen of suggesties hebben 

dan kunt u die via het 

algemene mailadres van de 

MR, Social schools of 

persoonlijk stellen. 

Personeelsgeleding 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts stellen 

zij zich voor. 

Mijn naam is Monica van 

den Bos. Sinds februari van 

dit jaar werk ik als 

leerkracht op de 

Arentschool. Vier dagen per 

week geef ik les aan groep 

4b. 

Mijn naam is Nancy 

Bouman. Ik geef dit jaar les 

aan groep 5a. Daarnaast 

geef ik de muzieklessen. 

Mijn naam is Lisa Poutsma. 

Ondertussen ben ik alweer 

7 jaar met veel plezier 

werkzaam op de 

Arentschool. Ik geef vijf 

dagen per week les aan 

groep 1/2d. Naast het 

lesgeven organiseer ik alle 

feesten (Sint, Kerst, ect.) 

voor de school. 

Mijn naam is Roxanne 

Vermeulen. Ik ben fulltime 

leerkracht van groep 6a en 

ben ook lid van de MR. 

Oudergeleding 

 

Mijn naam is Sanne 
Passchier. Ik ben de moeder 
van Florence uit 7a en de 
moeder van Philippine uit 
groep 4b. Tot afgelopen 
schooljaar was ik de 
voorzitter van de MR. Dit 
stokje heb ik doorgeven 
i.v.m. mijn studie. Ik blijf wel 
nog actief als ouder binnen 
de MR. Je kunt mij altijd 
even aanspreken als er iets 
is. Tot ziens op het 
schoolplein. 
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Mijn naam is Olaf Gerritse 

en ik ben de vader van Floris 

(7b) en Pepijn (4a). 

Afgelopen anderhalf jaar 

was ik veel op het 

schoolplein te vinden 

vanwege het thuiswerken, 

een groot verschil voor ons 

ten opzichte van mijn 

werkweken op kantoor in 

Amsterdam daarvoor. Die 

tijd lijkt voorlopig niet meer 

terug te komen, vandaar 

zeg ik: tot op het 

schoolplein! Mocht je een 

vraag of opmerking hebben 

over het beleid van de 

Arentschool laat het mij 

graag weten. 

 

 

Mijn naam is Claudia van 

den Berg en ik ben de 

enorm trotse moeder van 

Carmen uit 4B en Minke uit 

1/2D. Ik zit sinds een aantal 

jaar met plezier in de MR. 

Voor vragen en ideeën, 

spreek me gerust aan! 

 

Ik ben Fatiha Bouazza, 
een betrokken moeder en 
de nieuwe voorzitter van 
de MR. Ik ben in de MR 
gegaan om iets te 
betekenen voor school, 
ouders en kinderen. Wij 
zijn de stem en klankbord 
van de ouders. Ik zal, 
samen met de andere 
ouders en de 
leerkrachten van de MR 
mijn best doen om 
schoolse zaken 
bespreekbaar te maken. 
Weet mij te vinden.  Tot 
ziens! 
 
 

We hopen u gauw weer 
in de school te zien! 
 
Hartelijke groet, 
Team van de Arentschool 
 

 


