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Nieuwsbrief september 2022 

Belangrijke data: 

- 7 september: Gevonden voorwerpen ophalen in de hal (12.00-12.30 uur) 

- 8 september: informatieavond voor alle ouders 

- 26 t/m 30 september: Week tegen pesten 

- September en oktober: oudervertel/startgesprekken 

Start schooljaar en informatieavond 8-9 

We zijn weer begonnen! Al een week 

zijn de leerkrachten en kinderen weer 

lekker aan het werk. Zo 

langzamerhand is iedereen weer goed 

gewend. 

Op donderdag 8 september is de 

informatieavond voor alle ouders. De 

leerkrachten worden aan u 

voorgesteld en daarna kunt u mee 

naar het leerplein van uw kind waar 

de leerkrachten u alles vertellen over 

het leerjaar. De avond staat in het 

teken van komend schooljaar. 

U komt toch ook?! Inloop vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur in de hal van de 

Arentschool.  

Telefoons 

Op steeds jongere leeftijd hebben kinderen telefoons i.v.m. bereikbaarheid en veiligheid. We 

ervaren echter dat telefoongebruik voor jonge kinderen soms best een uitdaging 

is. Kinderen appen elkaar soms tot laat in de avond. De berichtjes zijn niet altijd 

even positief. We vragen u om het telefoongebruik van uw kinderen in de 

thuissituatie te controleren en er toezicht op te houden. Op school krijgen de 

kinderen les over mediawijsheid en goed social media-gebruik. School en ouders 

werken zo goed samen om problemen te voorkomen.  

Verzuimbeleid 

Voor het aanvragen van verlof zijn regels. Die regels zijn landelijk bepaald en worden 

gecontroleerd door de leerplichtambtenaar van de gemeente. De directie van de school 

krijgt soms een aanvraag voor verlof waar niet direct antwoord op gegeven kan worden. In 

dat geval nemen we altijd contact op met de leerplichtambtenaar. Aanvragen van meer dan 
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10 dagen verlof, worden altijd door de leerplichtambtenaar behandeld en vraagt u niet aan 

via school maar via de Gemeente Rotterdam.  

U kunt verlof aanvragen voor een huwelijk, een jubileum, het overlijden van een familielid, 

een ernstig ziek familielid of wanneer u gewichtige omstandigheden heeft om buiten de 

vakantie om op vakantie te moeten. In alle gevallen wordt er om bewijs gevraagd, te denken 

aan een trouw- of rouwkaart.  

Wat valt onder luxe-verzuim? Buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan of een 

familiebezoek in binnen- of buitenland. Hiervoor mogen wij geen toestemming geven. Ook 

het bezoeken van een ziek familielid in binnen- of buitenland valt onder luxe-verzuim en 

moeten wij altijd melden bij leerplicht.  

Voor meer informatie: Leerplicht  

Kom op tijd! 

Een belangrijke Gouden Arent-regel is dat je op tijd op school komt. 

Gelukkig komt het grootste gedeelte van onze leerlingen netjes op 

tijd op school. Te laat komen heeft nare gevolgen voor de start van 

de dag. Het heeft niet alleen een negatief effect op uw eigen kind 

maar op een hele klas. 

Te laat komen wordt ook gezien als ongeoorloofd verzuim. Daarom 

is het belangrijk dat alle kinderen voor 8.30 uur en 13.00 uur in de 

klas aanwezig zijn. De leerkracht ontvangt de kinderen 10 minuten 

voor het starten van de les en zorgt voor een rustige inloop. 

Kinderen die te laat komen, verstoren de les en missen de 

instructie.  

Te laat komen wordt geregistreerd en na drie keer te laat komen, 

krijgt uw kind een te laat kom-brief mee. De brief dient door de 

ouders voor “gezien” ondertekend te worden en de volgende dag te 

worden ingeleverd bij de leerkracht. Te vaak te laat op school komen, wordt ook gemeld aan 

de leerplichtambtenaar. Te laat komen is makkelijk op te lossen door een kwartiertje eerder 

op te staan. We streven ernaar dat iedereen op tijd aanwezig in de klas is! 

S.O.S.-formulieren en overblijfcontracten 

Indien u het S.O.S.-formulier en/of het overblijfcontract nog niet heeft ingeleverd, vragen we 

u dit zo snel mogelijk te doen, maar uiterlijk vrijdag 9 september.  

Ook het (1e gedeelte van het) overblijfgeld dient voor uiterlijk vrijdag 9 september betaald te 

zijn. 

 

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/#:~:text=Als%20een%20leerling%20verzuimt%2C%20kan,ouders%20bij%20de%20rechter%20verschijnen
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Ouderpanels 

Staan de data van de ouderpanels al in uw agenda?! 

Er zijn weer panelgesprekken op woensdag 2 november en op donderdag 13 april. We 

starten om 9.00 uur en eindigen rond 10.00 uur. Een oproep om u aan te melden volgt! 

Even voorstellen 

Schooldiëtist van Diëtistenpraktijk HRC 

Mijn naam is Denise van der Starre. Dit schooljaar ga ik de kinderen en hun ouders 

begeleiden om fit te zijn en te blijven. Gezond eten, voldoende bewegen, voldoende slaap 

en ontspanning zijn daarvoor belangrijk. Misschien roepen deze onderwerpen meteen 

vragen bij u op die u graag met een professional wilt bespreken. Misschien vindt u dat uw 

kind weinig groente eet of vraagt u zich af of uw kind voldoende slaapt. Met al deze vragen 

kunt u bij mij terecht, want naast schooldiëtist ben ik ook leefstijlcoach.  
 

Zoals elk schooljaar beginnen we ook dit jaar met de fit-testen. Op een discrete manier 

zullen wij alle kinderen meten en wegen, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als 

er bijzonderheden uit de test komen dan worden deze met u besproken. U ontvangt 

daarvoor een uitnodiging van de school. Net als u vind ik het belangrijk dat uw kind de kans 

krijgt zich goed te ontwikkelen en lekker in zijn/haar vel zit. Een gezonde en actieve leefstijl 

kan daar veel aan bijdragen. Daarom ga ik graag samen met u en uw kind op zoek naar 

oplossing voor al uw voedings- en/of leefstijlvragen. 

 

 


