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Nieuwsbrief juni 2022 

Belangrijke data: 

- 3 juni: studiedag, alle leerlingen gehele dag vrij 

- 6 juni: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen gehele dag vrij 

- 13 t/m 15 juni: kamp groepen 8 

- 17 juni: schoolreis groepen 2 t/m 8, leerlingen van groep 1 zijn vrij 

- 24 juni: werkmiddag, leerlingen om 12.00 uur uit 

- 30 juni: meesters- en juffendag en inloopmiddag 

- 4 en 5 juli: afscheidsmusical groep 8a en 8b 

- 8 juli: leerlingen gehele dag vrij, start zomervakantie t/m 21 augustus 

Nieuwe schoolbibliotheek 

Nieuw schoolgebouw, nieuwe schoolbibliotheek! We maken ons als school hard voor goed 

en gedegen leesonderwijs, we weten dat een goede schoolbibliotheek een belangrijke 

bijdrage levert aan het leesplezier bij kinderen.  

Leesvink adviseert scholen over het opzetten en 

updaten van een schoolbibliotheek. De oude boeken 

zijn bekeken en gescreend door Leesvink, de boeken 

die geen plek meer verdienden zijn inmiddels weg. De 

boeken die overbleven zijn gestickerd met een AVI-

aanduiding zodat kinderen makkelijk een boek kunnen 

vinden dat aansluit bij hun lees-en belevingsniveau. 

De informatieve boeken zijn voorzien van een 

duidelijke thema-sticker.  Daarna heeft Leesvink voor 

ons een collectieplan opgesteld en de nieuwe boeken 

aan ons geleverd.  

Nu is het dan eindelijk zo ver: de boeken zijn uitgezocht, geleverd en in de gloednieuwe 

kasten gezet. De bibliotheek is in gebruik genomen! We hopen op veel leesplezier bij de 

kinderen! 

Overblijfcontract 

Wanneer uw kind gebruik maakt van het overblijven, ontvangt u dinsdag 7 juni in de tas van 

uw kind een nieuw overblijfcontract voor schooljaar 2022-2023. Vul het formulier a.u.b. voor 

30 juni in en lever het in bij de leerkracht.  

Schooltandarts 

Vanaf donderdag 9 juni komt de schooltandarts uw kind weer halen voor controle, als u uw 

kind hiervoor heeft aangemeld. Als u uw kind niet aangemeld heeft voor de schooltandarts 

en u dit wel graag zou willen, kunt u een formulier hiervoor ophalen op school 

(administratie) of contact opnemen met de schooltandarts: 010-2140733 of via 
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www.mondzorgvoorkids.nl. In de bijlage vindt u nog een leuke poetskaart die kan helpen bij 

het consequent tanden poetsen van uw kind(eren).   

Groen moet je doen! 

Vrijdag 20 mei was het een bijzondere dag. De “Groen moet je doen!”-dag. Alle leerlingen 

van de Arentschool hebben buiten les gekregen van Mark Terwiel (Wetenschap &Techniek) 

en Esther van der Eerden (Kunst & Ontwerpen) en de ouders van de groencommissie. 

Bijzonder veel kinderen hebben meegedaan aan de zonnebloemactie. De kinderen konden 

zelf een plekje kiezen op het schoolplein. Welke zonnebloem wordt het grootst? Heeft het 

kind wel een goede plek gekozen? We gaan het over een aantal weken zien. De leerlingen 

hebben verder zaadbommetjes gemaakt, zaadjes geplant en iedere groep heeft een 

bijenhotel gemaakt. Helaas gooide de regen in de middag wat roet in het eten, maar heeft 

iedereen gelukkig op tijd zijn zonnebloem geplant. De regen was uiteindelijk wel nodig, 

water geven was niet meer nodig. 

Samen zorgen we voor het groene schoolplein. Deze dag gaan we zeker herhalen. 

Groencommissie, bedankt voor alle hulp. Deze samenwerking zetten we graag voort! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mondzorgvoorkids.nl/
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Aanmelden broertjes en zusjes 

Er komen de laatste weken weer veel nieuwe aanmeldingen binnen. De groepen 1 zitten 

bijna vol! Meldt u de broertjes/zusjes tijdig aan om verzekerd te zijn van een plekje?! Het 

aanmeldformulier kunt u ophalen bij Charissa. 

Lekker Fit-traktaties 

Zoals u weet zijn we een Lekker Fit-school! We bewegen veel en eten gezond. We willen u 

vragen hier ook met trakteren rekening mee te houden. We zien helaas weer te vaak snoep 

en zakken chips. Deze traktaties gaan mee naar huis, zodat u zelf kunt bepalen of uw kind 

het op mag eten. Gezonde traktaties mogen worden opgegeten in de klas. Wel zo gezellig! 

   

 

Boekenmarkt 

Op woensdag 8 juni van 12:00 tot 13:00 uur 

organiseren we in de hal van de school een 

boekenmarkt! 

Zoals u in eerdere berichtgeving hebt kunnen lezen, 

is onze schoolbibliotheek vernieuwd. Alle 'oude' 

maar nog goede boeken zullen we deze dag 

verkopen tegen een klein prijsje (max. €0,50). 

U bent deze middag welkom om met uw kind leuke 

boeken uit te zoeken. Bent u niet in de gelegenheid 

om mee te komen, dan kunt u uw kind geld 

meegeven. 

Schoolfoto’s 

De schoolfoto’s van FotoKannegieter zijn binnen en verdeeld. Mocht u nog een vraag 

hebben over de geleverde foto’s of nog iets missen, neemt u dan contact op met 

FotoKannegieter: 010 412 7387. 

Ouderborrel Vrienden van de Arentschool 

Zin om weer eens bij te praten met ouders uit de klas en van school? Dat kan! 

De VVA organiseert een gezellige ouderborrel voor alle ouders met kinderen op de 

Arentschool en voor ouders die geïnteresseerd zijn en wellicht nog aan het oriënteren zijn. 
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We zien je graag op dinsdag 14 juni as vanaf 20.30uur op de Jericholaan 17. 

Graag aanmelden middels whatsapp bij Robert: 06 125 05 944.  

Jaarkalender en schoolgids 

We leggen momenteel de laatste hand aan de jaarkalender en de nieuwe schoolgids voor 

schooljaar 22-23. Zodra wij deze klaar hebben, ontvangt u deze via Social Schools van ons. 

Vanaf juli staan ze op de website.  

Betalen overblijfgeld 

De laatste termijn van het overblijfgeld moet uiterlijk 31 juni gestort zijn op ons 

rekeningnummer (NL82 INGB 0009 2304 22 t.n.v. Fonds BS Arentschool) onder vermelding 

van de naam en klas van uw kind. 

Social Schools 

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

werden 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 

Via de gespreksknop (het tekstwolkje) kunt u persoonlijke berichten sturen aan leerkrachten 

of andere ouders. Via de berichtenknop kunt u alleen groepsberichten sturen. 

NPO gelden 2022-2023 

NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Dit houdt in dat we extra geld krijgen van 

de overheid. Dat geld zetten we in om leerlingen te helpen eventuele leerachterstanden in 

te lopen (als gevolg van de coronacrisis). Het eerste jaar hebben we vooral ingezet op extra 

personeel, de kernvakken (rekenen en taal), aanschaf van laptops en het aanstellen van een 

kindercoach. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De leeropbrengsten van de Arentschool 

laten zien dat we de goede dingen doen! Veel extra handen in de klas, ondersteuners die 

leerlingen 1 op 1 en in groepjes helpen blijkt zeer effectief te zijn. Voor komend jaar zetten 

we de genoemde interventies voort. Nieuw is de aanvraag voor een schoolzorgteam. Het 

doel van een schoolzorgteam leerlingen sneller van zorg te voorzien. Dus ook komend jaar 

hebben we extra geld dat we zinvol inzetten voor alle leerlingen!  

Indigo-trainingen en flyers 

In de bijlagen vindt u het aanmeldformulier en de trainingen die aangeboden worden door 

Indigo. Op deze site vindt u alle cursussen die aangeboden worden: Cursussen - Centrum 

voor jeugd en gezin https://www.indigo.nl/hulpaanbod/cursussen-en-activiteiten/ 

Daarnaast vindt u in de bijlagen ook nog flyers vanuit de Gemeente Rotterdam en het CJG 

over geldzorgen binnen gezinnen.      

Fijne Pinksterdagen!  

https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentrumvoorjeugdengezin.nl%2Fcursus&data=05%7C01%7Ct.smits%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C588b277cf5e640b4aee508da43177ae2%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C637896071411331626%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gz26N2kkETAdVq3mUAsb1PQb8dF0TADzhiu30mxnM9w%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentrumvoorjeugdengezin.nl%2Fcursus&data=05%7C01%7Ct.smits%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C588b277cf5e640b4aee508da43177ae2%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C637896071411331626%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gz26N2kkETAdVq3mUAsb1PQb8dF0TADzhiu30mxnM9w%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indigo.nl%2Fhulpaanbod%2Fcursussen-en-activiteiten%2F&data=05%7C01%7Ct.smits%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C588b277cf5e640b4aee508da43177ae2%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C637896071411331626%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CYP2ddGdnOq0906aHeMSIz57J54YVmNCUSz%2B%2BgvDYnE%3D&reserved=0
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