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Nieuwsbrief maart 2022 

Belangrijke data: 

- 18 maart: werkmiddag, leerlingen 12.00 uur uit 

- 23 en 25 maart: schoolfotograaf 

- 31 maart: stichting studiedag, alle leerlingen gehele dag vrij 

- 3 april: start Ramadan 

- 6 april: Ouderpanel 1 van 08:45 tot 10:00 uur 

- 14 april: Paasviering, continurooster tot 14.00 uur. Meer info volgt in een aparte brief. 

- 19 april: Ouderpanel 2 van 08:45 tot 10:00 uur 

Nieuwe collega’s: even voorstellen 

Lisette Croese 

Hallo allemaal! Mijn naam is Lisette Croese. Vanaf april start ik als leerkracht in de 

instroomgroep. Momenteel ben ik aan het inwerken in groep 1/2D. U ziet mij dus 

al in de Arentschool rondlopen!  Ik ben gestructureerd, creatief, muzikaal en ik 

houd van dans en sport. Hiervoor heb ik toerisme gestudeerd en veel gereisd in 

de wereld. Een jaar of vijf geleden begon ik mijn eigen bedrijf als Personal Trainer, 

Fit Mom trainer, yogadocent en zwemdocent.  Ik hou van zingen en ik ben aan het 

leren gitaar te spelen. Ik heb veel zin om te starten in de onderbouw!  

Schoolfotograaf 

Op woensdag 23 maart en vrijdag 25 maart komt de schoolfotograaf. 

Op woensdag worden de groepsfoto's gemaakt en op vrijdag de portretfoto's. Het kan zijn dat de 

fotograaf op woensdag na de groepsfoto's al verder gaat met het maken van de portretfoto's. 

Er worden geen broertjes-zusjesfoto's gemaakt. 

De achtergrondkleur van de portretfoto’s is blauw. Houd hier rekening mee qua kleding. 

Ouderpanelgesprekken 6 en 19 april 

We vinden uw betrokkenheid bij onze school belangrijk. In januari zouden er ouderpanelgesprekken 

plaatsvinden. Vanwege de maatregelen rondom corona konden deze gesprekken niet doorgaan. We 

voeren deze gesprekken alsnog op woensdag 6 en dinsdag 19 april, van 08:45 tot 10:00 uur. 

De ouderpanelgesprekken hebben als thema: lerarentekort en burgerschapsvorming. 

Complimentendag 
Op 1 maart was het nationale complimentendag. Een van de leukste dagen van het jaar, want het is 
altijd leuk om complimenten te krijgen én om te geven. En naast dat het leuk is, zijn complimenten 
ook erg waardevol: door het krijgen van een compliment voel je dat je wordt gezien en gewaardeerd. 
Dat draagt bij aan je zelfvertrouwen: je mag zijn zoals je bent! En vanuit zelfvertrouwen is het fijn 
opgroeien en leren. Alle reden dus om deze dag te vieren! Nu valt 1 maart midden in de 
voorjaarsvakantie. Daarom hebben wij op school op maandag 7 maart aandacht gegeven aan 
complimentendag.  
School is niet de enige plek waar complimenten uitgedeeld kunnen worden. Uiteraard kunt u hier 
thuis ook met het gezin aandacht aan geven (en natuurlijk niet alleen op complimentendag, maar 
iedere dag). Daarom zit er bij deze nieuwsbrief een bijlage met voorbeelden van complimenten. 
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Hopelijk inspireren deze voorbeelden u en wordt het nóg makkelijker om uw kinderen (maar ook uw 
partner en uzelf) te verrassen met een mooi en persoonlijk compliment! 
 

Schoolbibliotheek 

Zoals jullie wellicht weten zijn we bezig met het opzetten en updaten van onze schoolbibliotheek. 

Graag vertellen we jullie wat meer over het traject dat de komende tijd plaats gaat vinden. De eerste 

stap naar een goede bibliotheek is het uitzoeken van de huidige boekencollectie. Leesvink komt 

hiervoor op school om samen met ons en een aantal hulpouders/stagiaires de boeken te saneren en 

in te scannen. Hier hebben wij u hulp hard bij nodig. Daarna wordt de collectie aangevuld met heel 

veel mooie, nieuwe boeken!  

Saneren  

Voor het saneren nemen we als leidraad dat een boek in of na het jaar 2000 is verschenen. Dit jaartal 

houden we aan in verband met de nieuwe spelling die in de jaren daarvoor is doorgevoerd. 

Daarnaast kijken we of een boek er nog acceptabel uitziet. Hierbij kan je denken aan: vergeelde, 

gescheurde of geplakte bladzijden, gescheurde ruggen, vieze plakkerige boeken, boeken waar 

kauwgom tussen zit of andere viezigheid, boeken waarin geschreven is. Het doel van het opruimen is 

dat we ruimte maken voor een frisse, goede collectie boeken waar voor alle leerlingen genoeg 

boeken te kiezen zijn. Zo geven we het lezen, het leesplezier en de leesbetrokkenheid op school 

straks een enorme impuls. 

Aanvullen 

Na het saneren zullen we onze schoolbibliotheek aanvullen met nieuwe boeken. Uw kind mag hierin 

meedenken. Boeken die hij/zij graag in de collectie wil zien; specifieke titels, soort boeken, series. Dit 

mag worden doorgegeven aan zijn of haar leerkracht.   

Oproep! 

Voor het saneren is uw hulp hard nodig. U zult hierbij helpen bij het screenen en stickeren van onze 

huidige boekencollectie. Het saneren zal zijn op vrijdag 18 maart om 8:30 uur. Hierbij een 

oproepfilmpje met meer informatie: https://www.youtube.com/watch?v=ZBcnoFll3aY 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBcnoFll3aY
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U kunt zich hiervoor aanmelden door een bericht te sturen naar de leerkracht van uw kind of direct 

naar Hajar Zbairi (via Social Schools of op hzbairi@arentschool.nl). 

Kangoeroewedstrijd 

Op 17 maart is de Kangoeroewedstrijd: een rekenwedstrijd waar we ieder jaar aan meedoen met de 

zeer goede rekenaars. Bij deze wedstrijd moet je in 75 minuten zoveel mogelijk wiskundige 

vragen/puzzeltjes oplossen. De leerlingen met de hoogste scores krijgen een prijs. Iedereen die 

meedoet krijgt een klein cadeautje en een certificaat.   

 

Overblijfcontracten 

De overblijfcoördinator heeft een aantal weken geleden overblijfcontracten meegegeven aan 

kinderen van wie zij nog geen overblijfcontract heeft. Dit was dus geen herinnering voor betaling. 

Mocht u een overblijfcontract gevonden hebben in de tas van uw kind, wilt u deze dan alsnog 

invullen en inleveren bij de leerkracht? Alvast bedankt! 

Herinnering betalen overblijfgeld: 2e en 3e termijn 

Als u heeft aangegeven het overblijfgeld in vier termijnen van €38,75 te betalen, dient u inmiddels de 

eerste twee termijnen betaald te hebben. De derde termijn dient voor eind maart 2022 betaald te 

zijn. 

Als u het overblijfgeld in twee termijnen van €75,00 betaalt, dient het tweede termijn ook voor eind 

maart 2022 betaald te zijn. 

Graag overmaken onder vermelding van de naam en klas van uw kind op ons rekeningnummer (NL82 

INGB 0009 2304 22).  

Nationale Koren 

Op woensdagmiddagen wordt er sinds dit schooljaar vanuit Nationale Koren het zingen in een koor 

georganiseerd in het muzieklokaal op de Arentschool.  

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen bij Nationale Koren terecht in de Jong Talentklas.  Er zijn groepen voor 

jongeren t/m 30 jaar. Nationale Koren staat los van school. Enkele leerlingen van de Arentschool 

nemen al deel aan het koor. Heeft u interesse? Kijk voor meer informatie op: nationalekoren.nl.  
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Werkzaamheden buitenterrein en bergingen 

De werkzaamheden aan het buitenterrein en de tuinen van de Sophiastraat en de Berkelstraat 

worden binnenkort afgemaakt. Dat betekent ook het achterpad dat naar de bergingen loopt. De 

werkzaamheden rondom de tuinen zullen in twee fasen worden uitgevoerd. 

14 maart starten de werkzaamheden aan de tuinen van de Sophiastraat en zullen rond 22 april 

worden afgerond. 4 april starten de werkzaamheden aan de tuinen van de Berkelstraat en zullen 

rond 22 april worden afgerond.  

Mogelijk ondervinden we hier als school hinder van met halen en brengen via het schoolplein.  

Wijkraadverkiezingen (namens Bibi Box, moeder van Tycho 5a en Boris 1/2C) 

Misschien al iets over gehoord: op 16 maart vinden de wijkraadverkiezingen (en ook de 

gemeenteraadsverkiezingen) plaats. 

Heel graag wil ik mij ook graag inzetten voor de mooie wijk Kralingen en heb mij dus verkiesbaar 

gesteld. 

👇 Hier kun je alvast iets over mij lezen en de andere kandidaten bestuderen. 

https://mijn.rotterdam.nl/link/wijkraadkandidaat/ft6HT0v010dse5GiTc9iHNVkSFW4DhWD 

Ook kun je mij de komende periode volgen 👇 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=pkmdehq7c4kh&utmcontent=nu2r7ch 

Denk je nu wijkraad? Lees daar hier meer over https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-

wijk-aan-zet/ 

Groet, Bibi Box (moeder van Tycho 5a en Boris 1/2C) 

De Leesweken van de Kinderjury 

De Leesweken van de Kinderjury zijn van start! Van 9 februari tot en met 10 april worden alle 

kinderen aangemoedigd om te lezen. Zo kunnen ze hun favoriete boek van 2021 bepalen en daarop 

stemmen tijdens de Stemweek, van 11 tot en met 17 april. Wij doen hier dit jaar ook aan mee. Na de 

Leesweken en de Stemweek wordt eind mei de winnaar van de Kinderjury bekendgemaakt in twee 

leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Stemmen kan op school, via de boekwinkel 

of bibliotheek en online. In de categorie 6 t/m 9 jaar was vorig jaar De Zoete Zusjes zoeken een 

schat (Kosmos) van Hanneke de Zoete de winnaar van de Kinderjury. In de categorie 10 t/m 12 jaar 

was dit Het leven van een Loser: Totaal gesloopt (De Fontein) van Jeff Kinney, vertaald door Hanneke 

Majoor. De uitreiking van vorig jaar is terug te vinden op het YouTube-kanaal van de 

Kinderboekenweek https://youtu.be/7zmkaELNSQY  

Een speciaal comité heeft de leukste boeken voor de Kinderjury Leesweken geselecteerd voor de 

Tiplijst. Op www.kinderjury.nl staan de tiplijsten met boeken van 2022. 

https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022 

Heino de Piraat 

Hierbij een klein cadeautje voor alle kinderen van de school: Het voorleesboek: Heino de Piraat - en 

de Drie Wijze Wensen'.  

https://mijn.rotterdam.nl/link/wijkraadkandidaat/ft6HT0v010dse5GiTc9iHNVkSFW4DhWD
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=pkmdehq7c4kh&utmcontent=nu2r7ch
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet/
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet/
https://www.youtube.com/watch?v=7zmkaELNSQY
https://www.youtube.com/watch?v=7zmkaELNSQY
https://youtu.be/7zmkaELNSQY
https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022
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Laten we de fantasie van de kinderen prikkelen. Wegdromen in een mooie fantasiewereld. Een gratis 

boek? Ja. Helemaal gratis. De juffen van groep drie en vier geven het boek een negen: 

'als er even tijd is vragen de kinderen of Heino voorgelezen mag worden!' 

'de nieuwe Kleine Kapitein!' 

'de kinderen zitten op het puntje van hun stoel!' 

Het online boek is verbonden aan een goed doel dat wensen laat 

uitkomen voor kinderen die met kanker te maken krijgen. Alle kosten 

zijn door de auteur gedragen. Alle opbrengsten gaan naar het goede 

doel. Achterin het boek zit een doneerknop. Doneren is geheel 

vrijblijvend.  

Het e-boek is te downloaden op heinodepiraat.nl (downloadlink) en 

leest het beste voor op de iPad. 

 

 

 

 

 

http://heinodepiraat.nl/
https://www.heinodepiraat.nl/_files/ugd/2c41e5_962380c213dc472fb6466999eef7ed83.pdf

