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Belangrijke data: 

- 22 april: Koningsspelen. Continurooster, alle leerlingen zijn om 14.00 uur uit. 

- 23 april t/m 8 mei: meivakantie 

Nieuwe collega per 1 mei gymdocent 

In maart is Pieter Hoogerwerf vertrokken naar Duitsland voor zijn carrière als 

kunstschaatser. Sindsdien hebben gymdocenten clinics (zoals dans, schaatsen) verzorgd, 

zodat alle kinderen toch wekelijks gymlessen hebben. Ook heeft Manouk alle groepen 1 keer 

per week lesgegeven. Vanaf 1 mei passen we het rooster weer aan. We hebben een nieuwe 

gymdocent! Zij heet Linda van Nes en komt per 1 mei bij ons werken.  

Terugkoppeling vragenlijst overblijf 

De kinderen geven een 7.1 voor het overblijven. Het was een 7.0.  Het punt is 0.1 hoger, we 

willen natuurlijk meer! Maar de opmerkingen van de kinderen zijn veel positiever dan 

voorheen. Ze vinden het gezelliger en rustiger. We gaan natuurlijk voor het cijfer 8! Met de 

overblijfgroep blijven we werken aan verbeteringen. De verbeterpunten hebben we intern 

en met de MR besproken. Het gaat om zaken als "strenger zijn” of juist "minder streng zijn".  

We gaan met alle feedback van de leerlingen en ouders aan de slag en natuurlijk ook met 

onze eigen bevindingen. We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde overblijfouders! U kunt 

zich aanmelden bij Mark Terwiel en Charissa Sezisli.  

Opbrengsten M-toetsen  
We hebben heel mooie opbrengsten op de Cito middentoetsen. We scoren op alle vakken 
boven het landelijk gemiddelde én boven de verwachte groei. Alleen maar groene vakjes! 
Een mooi resultaat. We hebben alle data geanalyseerd op school-, groeps- en leerlingniveau 
en dat naar acties en werkplannen vertaald. We werken naar de Cito eindtoetsen toe en 
zullen u dan weer informeren over de resultaten. Vooralsnog zien we een mooie stijgende 
lijn over de jaren heen, ondanks lockdowns en (drie) verhuizingen! Onze missie “we halen 
het beste uit ieder kind” maken we waar! 
 
Ouderpanelgesprekken 
Op 6 en 19 april zijn er ouderpanelgesprekken gevoerd over de onderwerpen Burgerschap 
en Lerarentekort. 
De ouders geven aan via de media mee te krijgen dat er een flink tekort aan leraren is, maar 
dat ze er weinig van merken op onze school. Ouders zijn zeer tevreden met hoe wij klassen 
opvangen in geval van afwezigheid van leraren. We vangen leerlingen op met ons eigen 
personeel, leerkrachten en onderwijsassistenten. Dit doen we ook door te hergroeperen op 
de leerpleinen. Daardoor kan het leerproces gewoon doorgaan, want leerlingen krijgen wel 
gewoon uitleg van een leerkracht. Er wordt op die manier ook gedifferentieerd lesgegeven.  
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Wat betreft burgerschap benadrukken ouders dat zij het van belang vinden dat kinderen 
leren te functioneren in de Nederlandse, democratische samenleving. Respect, goed omgaan 
met elkaar en met de omgeving, betrokkenheid bij de samenleving en er iets voor 
betekenen, zorgen voor elkaar, opkomen voor jezelf, dat zijn zaken die genoemd worden. Dit 
sluit naadloos aan bij wat de school belangrijk vindt en wat we ook oefenen en aanbieden. 
De ouderpanels worden zeer gewaardeerd door ouders en door ons. Daar gaan we zeker 
mee door. U mag ook zelf thema's aandragen. School en ouders geven samen vorm aan het 
onderwijs en dat vinden we belangrijk!  
 
MeerKracht-festival  
Op donderdag 31 maart vond het Meerkrachtfestival plaats. Een inspirerende en leerzame 
dag voor alle personeel van onze stichting Kind en onderwijs Rotterdam. Op een aantal 
scholen, waaronder de Arentschool, konden we workshops volgen.  
Het Meerkracht-festival werd geopend door professor Erik Scherder. Hij heeft ons 
meegenomen in kennis over de werking van de hersenen. Ingewikkelde materie! Hoe 
kunnen we leerlingen nog beter stimuleren om te blijven leren? Het belangrijkste is een 
gezonde voeding en veel bewegen. Dat zorgt voor meer stimulans van het brein. We doen al 
jaren “energizers“ op school. Dat zijn beweegmomenten tussen de lessen, zodat de 
doorbloeding van het lichaam even een flinke ”boost” krijgt. Daardoor kunnen leerlingen 
zich veel beter concentreren. We gaan hier nu nog bewuster mee aan de slag. In alle klassen 
doen we korte bewegingsspelletjes. Dat komt het leren ten goede, weten we nu van 
professor Scherder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grote Rekendag 
Woensdag 30 maart stond in het teken van de grote rekendag. Het was een dag van 
onderzoekend leren en "learning by doing". Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan 
alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn! 
Alle leerlingen van de Arentschool werkten aan rekenopdrachten- en spelletjes in  
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de klassen, op de leerpleinen en buiten op het schoolplein. Via Social Schools en Instagram 
heeft u wellicht al foto’s gezien. Het was een geslaagde dag waarop veel geleerd is!   
   
 
 
 
 
 
 
 
Paasviering 

Afgelopen donderdag vierden we in alle klassen het paasfeest. De groepen 1 t/m 7 zijn de 
dag begonnen met een gezellig paasontbijt! In de groepen 8 deden diverse leerlingen mee 
met de Ramadan en daarom hebben de leerlingen er samen voor gekozen om het paasfeest 
op een andere manier te vieren, met leuke activiteiten.  
In alle groepen is het paasverhaal verteld en is erover gesproken. Dat werd door de 
leerkrachten op creatieve wijzen gedaan, zoals het verhaal vertellen aan de hand van 
voorwerpen.  
Per bouw zijn er diverse activiteiten gedaan om het paasfeest te vieren. Zo gingen de 
kleutergroepen naar de speeltuin om paaseieren te zoeken. In de bovenbouw zijn er andere 
leuke activiteiten gedaan, zoals een Zweeds renspel of handlettering met ei-woorden. Al met 
al weer een mooi feest voor alle leerlingen.  
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Koningsspelen 

Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen! In de groepen en buiten worden diverse leuke 

spelletjes gedaan. 

Er is deze dag een continurooster. Alle kinderen lunchen op 

school en zijn om 14 uur uit. De kinderen hoeven geen lunch 

mee te nemen, zij krijgen deze dag een lunch. Het is wel 

belangrijk dat u een tussendoortje en drinken meegeeft voor 

de kleine pauze. Een extra flesje water is ook handig. We 

verwachten de kinderen vrijdagochtend allemaal met 

sportkleding aan op school, zodat zij direct aan de sportieve dag kunnen beginnen! 

Samen Leren 

Zie de bijlage voor de flyer over Samen Leren: een cursus voor ouders van leerlingen in de 

groepen 1 t/m 4, georganiseerd door SolNetwerk. Voor meer informatie: solnetwerk.nl.  

Social Schools 

De gespreksknop op Social Schools stond voor onze school al een tijdje uit, alle berichten 

worden verstuurd via de berichtenknop. Er heeft zich nu ook een wijziging hierin voorgedaan 

binnen de app vanuit Social Schools. Zie de link voor meer informatie: 

https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers 

Het hele team van de Arentschool wenst u alvast een fijne meivakantie!  
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