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Nieuwsbrief november 2021 

Belangrijke data: 

- 19-11 Werkmiddag, leerlingen 12.00 uur uit 

- 25-11 Ouderavond voortgangsgesprekken 

- 03-12 Sinterklaasviering tot 14.00 uur 

- 22-12 Kerstviering 16.30-17.30 uur 

- 24-12 Start kerstvakantie 

Overblijfouders 
Wij zijn dringend op zoek naar overblijfouders! Voorlopig zouden wij een aantal ouders op invalbasis 
willen inzetten. Kent of bent u iemand die tegen een kleine vergoeding zou willen helpen? Mail dan 
uw gegevens naar Charissa Sezisli (csezisli@arentschool.nl). Geef uw telefoonnummer door, dan 
neemt Margriet (overblijfcoördinator) contact met u op! 
 
Overblijfgeld 
Denkt u eraan dat u het overblijfgeld (€155) betaalt? Dit mag, zoals u weet, ook in 2 of 4 termijnen 
(resp. €38,75, €77,50). Graag het bedrag voldoen voor 30 november onder vermelding van de naam 
en klas van uw kind op ons rekeningnummer: NL82 INGB 0009 2304 22 t.n.v. Fonds BS Arentschool.  
 
Gespreksfunctie Social Schools 

De gespreksfunctie binnen Social Schools zetten wij per december uit. Het team ontvangt berichten 

via e-mail en de berichtenfunctie in Social Schools. Van de gespreksfunctie krijgen we echter geen 

meldingen en deze worden daarom nog al eens over het hoofd gezien of te laat ontvangen. 

Contact zoeken met medewerkers of andere ouders doet u door het versturen van een persoonlijk 

bericht. Zo’n bericht kan ook naar meerdere ontvangers gestuurd worden. 

 

Afsluiting KBW 2021 

Donderdag voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met de kinderen. 

Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hadden een voorleeswedstrijd. Enkele leerlingen lazen een stuk 

voor in de hal en kregen punten van de jury. De jury bestond uit de twee winnaars van vorig 

schooljaar en juf Mieke, die speciaal terugkwam om te jureren.  

De winnaar van dit jaar is geworden: Jasmijn Stam. 
De groepen 1 t/m 4 hadden hun eigen afsluiting van de KBW. 
Hieronder een kleine impressie van de diverse afsluitingen: 
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Afsluiting Openingsweek 

Wat fijn dat we tijdens de openingsweek zo veel ouders in de school hebben  

kunnen ontvangen en ons nieuwe gebouw van binnen konden laten zien!  

De kinderen hebben een geweldige feestweek gehad. Ze gingen naar huis  

met een mooi Arent-shirt. 

Op vrijdag was de afsluiting. Alle kinderen kregen een lekker ijsje!   

Jeugdfonds Sport&Cultuur 

Het Jeugdfonds Sport&Cultuur Rotterdam is er voor kinderen en jongeren van 0 tot  

en met 17 jaar die in Rotterdam wonen en om financiële redenen niet sporten of  

geen lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool.  

Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen – via Manouk Bohnen 

(mbohnen@arentschool.nl) – een financiële vergoeding ontvangen van het  

Jeugdfonds Sport&Cultuur Rotterdam.  

Bent u nog op zoek naar een sport of wilt u uw kind(eren) aanmelden? Schroom dan niet om contact 

op te nemen met Manouk. Zo hopen we zo veel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen! 

Charissa Sezisli geeft les aan groep 3 

In december staat Charissa, die ook bevoegd leerkracht is, op donderdag en vrijdag voor groep 3b. In 

die weken doet zij alleen op dinsdag haar administratieve taken. Houdt u hier rekening mee? Op 

dinsdag is zij goed bereikbaar.  

 

Schooltandarts 

De schooltandarts komt de kinderen weer ophalen vanaf 29 november. Is uw kind nog geen patiënt 

en wil uw kind ook mee? Voor meer informatie kunt u bellen naar 010-4116960 of kijken op 

www.mondzorgvoorkids.nl en https://www.facebook.com/jtvrotterdam.  

 

Groencommissie 

De Groencommissie zoekt nieuwe leden! Interesse of wilt u meer weten? Neem contact op met 

Kathrin (moeder Nils groep 8) op 0618597135. 
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Groen dak 

In het kader van duurzaamheid en vergroening hebben wij nu eindelijk een groen dak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

U heeft inmiddels de Sinterklaas-nieuwsbrief ontvangen. Leest u deze goed door! 

De school is al leuk versierd voor de Sint. Wij zijn klaar om hem hier te ontvangen op 3 december! 

Houdt u er rekening mee dat de kinderen die dag om 14.00 uur uit zijn en op school lunchen? 
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Flyers en cursussen 

Graag uw aandacht voor de flyers en cursussen hieronder! 

Pittige jaren 

De jaren met jonge kinderen, zijn vaak pittige jaren. Er komt veel op vaders en moeders af, kinderen 

vragen de nodige aandacht en zorg. Bij de cursus Pittige jaren, komen vaders en moeders, met 

kinderen tussen 3 en 8 jaar, veertien keer samen, online of een centrale locatie in Rotterdam. De 

cursus is kosteloos. 

Doelen zijn om opvoedingsvaardigheden te vergroten en daarmee gedrag van kinderen te 

veranderen. Hiermee kunnen kinderen beter met hun boosheid omgaan en worden hun sociale 

vaardigheden versterkt. Ouders leren complimenten geven, prijzen en belonen, grenzen stellen, 

omgaan met gewenst gedrag, lastig gedrag negeren, storend gedrag verminderen, boze buien 

aanpakken en positieve aandacht geven aan het kind.  

Meer informatie/vrijblijvend gesprek of aanmelden: 

Voor meer informatie  over de data of aanmelding, kunt u terecht bij Indigo Preventie: 088-3571700, 

of mailen naar preventie@indigorijnmond.nl. 

Startdata 2022:          

Pittige Jaren, 

woensdagochtend ONLINE via teams wo 12 januari - 20 april (m.u.v. 2 mrt) 

Pittige Jaren, 

woensdagavond ONLINE via teams wo 12 januari - 20 april (m.u.v. 2 mrt) 

Pittige Jaren Centrum wo 12 januari - 20 april (m.u.v. 2 mrt) 

Pittige Jaren Online of op locatie wo 7 september - 14 december 

Pittige Jaren Online of op locatie wo 7 september - 14 december 

 

Voorleesexpress 

Heeft jouw zoon of dochter een taalachterstand? Vind je het zelf moeilijk om je kind te helpen met 

taal? Dan kan een vrijwilliger van de VoorleesExpress misschien helpen. Samen gaan jullie thuis 

voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half jaar lang. Iedere week. Hoe meer taal een kind 

hoort, hoe sneller het leert.  

U kunt meedoen aan de VoorleesExpress Rotterdam. Wat houdt dat in? 

De VoorleesExpress Rotterdam is voor kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Een vaste voorlezer komt 20 

keer bij u thuis en leest 1uur voor in de week. U kunt de tijd zelf bepalen. Op deze manier wordt de 

taalontwikkeling gestimuleerd en wordt het leesplezier vergroot. 

U betaalt éénmalig 10 euro administratiekosten. 

U kunt zich aanmelden bij Saadia Lary via slary@arentschool.nl of op 010-4520766. 
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Twinkeltje 

 

 

 

 

 

 


