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Nieuwsbrief oktober 2022 

Belangrijke data:  

- 5 t/m 14 oktober: Kinderboekenweek 

- 22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie 

- 2 november: Ouderpanelgesprek 

- 8 en 9 november: Schoolfotograaf 

- 15 november: Studiedag, leerlingen gehele dag vrij 

Voornemens schooljaar 22-23 

We vinden het belangrijk dat u zicht houdt op wat onze focus is dit schooljaar. Op de 

informatieavond voor ouders op 8 september hebben we verteld wat de speerpunten zijn.  

Graag presenteren we onze voornemens van ons jaarplan in een poster. Leuk is om te vermelden dat 

deze ontworpen is door de man van Irene Hollestein, John Körver. Met dank aan John! Op deze plaat 

kunt u zien waar wij dit jaar aan werken en wat we belangrijk vinden.  
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Ouders in de school 

We willen de rust en de structuur in de school bewaren en toch onze laagdrempeligheid en het 

warme welkom voor ouders vasthouden. We moeten overzicht houden wie er binnen zijn en 

waarom. Dit is een uitdaging omdat we nu meerdere ingangen hebben.  

In principe zijn er geen ouders in de school tussen 8.30 en 15.00 uur, tenzij u een afspraak heeft. Het 

kan natuurlijk altijd voorkomen dat uw kind zijn tasje vergeten is of dat u uw kind eerder op moet 

halen. Daarvoor is ruimte. U kunt het tasje afgeven bij de voordeur en wij brengen het naar uw kind. 

Als u uw kind eerder komt ophalen, kunt u binnen wachten in de ontvangsthal.  

Ons doel is effectief lesgeven en de tijd goed benutten vanaf de inloop. Onder schooltijd wordt 

lesgegeven, op de leerpleinen gewerkt, zijn er vaklessen bezig of vinden er gesprekken plaats. Soms 

komt het voor dat u nog even wat wilt zeggen tegen de leerkracht na 8.30 uur. Dat kan natuurlijk 

altijd. We adviseren u dan naar school te bellen, dan zorgen wij dat het bericht 

bij de leerkracht komt. Het simpelste is hiervoor Social Schools te gebruiken, 

dan hebt u rechtstreeks contact met de leerkracht. Een afspraak maken met de 

leerkracht kan uiteraard altijd!  

 

We verzoeken u bij het wegbrengen van uw kind daarvoor de betreffende 

ingang op het schoolplein te gebruiken. Ook wanneer u meerdere kinderen 

naar school brengt, gaat u buitenom.  

We merken dat steeds meer kinderen alleen naar binnen gaan. Dat is natuurlijk 

prima, maar er is ook ruimte om mee te lopen met uw kind. Bij deze geven we nogmaals het 

overzicht:  

Op leerplein 1/2 gaan ouders volgens rooster mee naar binnen, iedere dag een groep tot 8.30 uur. 

Dit heeft te maken met de drukte voor de peuters.  

Op leerplein 3/4 en 5/6 is er iedere ochtend ruimte (tot 8.30 uur) om mee naar binnen te lopen. 

Op leerplein 7/8  kunnen ouders de eerste woensdag van de maand (tot 8.30 uur) mee naar binnen.  

De driehoek school-ouder-kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Ouders zijn van 

harte welkom in de school. Daarnaast moet een school een rustige en veilige leeromgeving zijn voor 

alle betrokkenen. Dit doen we samen!   

Telefoon in de klas 

In de vorige nieuwsbrief hadden we het al over het telefoongebruik van kinderen en uw rol bij het 

goed en verstandig leren omgaan met een telefoon. Tot nu toe zijn er soms nog problemen na 

schooltijd. Uiteraard gaan we hiermee ook op school aan de slag (lessen social media en 

mediawijsheid).  

Als school handelen we preventief: we geven lessen over social media etc. en vragen aan het begin 

van de dag aan de kinderen om hun telefoons uit de tassen te halen en gedurende de dag in het 

beheer van de leerkracht te laten. In de schoolgids staan de afspraken rondom telefoongebruik.  

Aan u vragen we om zelf in te schatten of uw kind op de juiste manier met een telefoon om kan 

gaan. Ga in gesprek over juist telefoongebruik en de gevolgen van het verkeerd gebruiken van de 

telefoon. 
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Audit op 11 november  

We werken continu aan kwaliteit en verbetering. In het kader daarvan vindt er een audit plaats. De 

auditoren nemen onze school onder de loep. Wij doen ons voordeel met de aanbevelingen. Dit is een 

mooie voorbereiding voor het inspectiebezoek. 

Aanmelden broertjes en zusjes 

Denkt u eraan om de broertjes en/of zusjes tijdig aan te melden? Graag voor de derde verjaardag om 

verzekerd te zijn van een plekje. Ook wanneer uw kind al naar peuterspeelzaal De Woelwaters gaat, 

dient u een aanmeldformulier in te vullen voor school. Dit gaat namelijk niet automatisch. 

De leerlingenraad en leerlingenpanels 

Deze week gaan we in gesprek met de leerlingenraad over het stichtingsbeleidsplan voor de 

komende vier jaar. Onze leerlingen denken mee over belangrijke thema’s zoals taal, rekenen en 

burgerschap en wat zij verder nog inbrengen. 

De leerlingenraad bestaat uit een klein groepje leerlingen. Omdat wij alle kinderen hierbij willen 

betrekken, organiseren we ook leerlingenpanels. We gaan in gesprek over meerdere thema’s en 

verzamelen zo input voor beleid.  

Ouderpanels 

De eerste ouderpanelgesprekken vinden plaats op 2 november van 8.45 uur tot (circa) 10.00 uur. U 

komt toch ook meedenken en –praten over belangrijke zaken in de school?  

U kunt zich hiervoor opgeven bij Charissa (csezisli@arentschool.nl). 

Mijn Rapportfolio 

We zijn al een aardig eind op weg met het in gebruik nemen van het digitale 

portfolio. We houden u op de hoogte.   

Keuze nieuwe methode: sturen op gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling 

We gaan een keuze maken voor een methodiek waarmee we planmatig kunnen sturen op gedrag en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. De expertgroep gedrag is hiermee bezig. We kiezen voor een 

aanpak, waarbij we mét de ouders samen een open en prettig schoolklimaat scheppen. Wij 

informeren u binnenkort.  

Burgerschap: een belangrijk vak en geen vak apart!  

Burgerschapsvorming is een belangrijke doelstelling. Samen 

leren en samen leven is de belangrijkste doelstelling. We 

leren onze kinderen dat verdraagzaamheid, samenwerking, 

respect, open staan voor andere meningen, religies en 

culturen belangrijk is. Zo leren ze goed te functioneren in een 

stad als Rotterdam. Een belangrijk vakgebied dus. Al is het 

geen apart vak! Een goede actieve burger worden leer je de 

hele dag en komt in alle lessen terug, zeker ook bij de 

vaklessen. In het burgerschapskompas hiernaast, dat ook op 

de website van de Arentschool staat, ziet u wat we belangrijk 

vinden. 
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Huisbezoeken onderbouw 

Het heeft ruim twee jaar stil gestaan, maar gelukkig kan het weer: de kleuterleerkrachten gaan weer 

op huisbezoek!  

Tijdens een huisbezoek komt de leerkracht bij u thuis om te praten met u over uw kind en kan het 

kind zijn leefomgeving laten zien aan de leerkracht.  

Het maken van huisbezoeken is zeer waardevol voor zowel collega’s als ouders en kinderen. We zijn 

dan ook blij dat het weer kan! 

Schrijver op school 

 

Michael Reefs, kinderboekenschrijver, was op school en vertelde in de groepen 5 en 6 over zijn 

boeken! Onder andere de serie De Tempeljagers en Marie Boe werden besproken. Vorig jaar is 

Michael Reefs ook al bij ons in de groepen 6 geweest om te vertellen over zijn boeken en de 

kinderen, nu inmiddels in de groepen 7, zijn nu nog steeds laaiend enthousiast over zijn boeken en 

deze worden dan ook volop gelezen! 

Koptelefoons 
Zoals u weet hebben we voor bijna alle leerlingen een laptop op school. Alle leerlingen van groep 3 

t/m 8 maken de weektaak onder andere op de laptop. Bij veel van de opdrachten is geluid aanwezig. 

Dan is een koptelefoon nodig. We hebben wel wat koptelefoons op school maar lang niet genoeg 

voor iedereen. Daarnaast is het minder hygiënisch dat leerlingen elkaars koptelefoon opzetten. 

Daarom adviseren we een eigen koptelefoon te gebruiken, indien mogelijk. De koptelefoon wordt 

netjes in een lade bewaard en kan tijdens het werken op de laptop worden gebruikt.  

De Medezeggenschapsraad (MR) stelt zich graag aan u voor! 

De MR bestaat uit personeelsleden en ouders. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken 

over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook een besluitende rol in 

beleidszaken van school. U kunt ons altijd persoonlijk aanspreken over de MR. Daarnaast zijn wij ook 

bereikbaar via Social Schools (gesprekken->starten->medewerkers->MR).  

 

Hieronder stellen de MR-leden zich aan u voor. 
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De personeelsgeleding (van links naar rechts) bestaat uit: 

 

Mijn naam is Monica van den Bos. Sinds februari 2021 werk ik als leerkracht op de Arentschool en 

vanaf september 2021 ben ik PMR lid. Vier dagen per week geef ik les aan groep 4b. 

 

Ik ben Nancy Bouman en sta dit jaar voor groep 3. Daarnaast geef ik de muzieklessen aan alle klassen 

op de Arentschool. Ik zit sinds september 2021 in de MR. 

Mijn naam is Lisa Poutsma. Sinds december 2015 ben ik werkzaam op de Arentschool en sinds 
september 2021 ben ik lid van de MR. Dit schooljaar geef ik 5 dagen per week les aan groep 2b. 
 
Mijn naam is Roxanne Vermeulen en ik ben sinds 2019 lid van de MR. Ik werk op woensdag, 
donderdag en vrijdag als leerkracht voor groep 5a.  
 
De oudergeleding (van links naar rechts) bestaat uit: 

 

Mijn naam is Bas Monster. Ik ben vader van Tycho uit groep 6A en Boris uit groep 3A. Ik ben dit jaar 

een nieuw lid binnen de MR en hoop vanuit die rol een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze 
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mooie school! Als je ideeën hebt over hoe we de school nog beter kunnen maken dan kun je me 

altijd even aanschieten. 

Hallo! Ik ben Olaf, vader van Floris uit 8B en Pepijn uit 5A. Nu mijn jongens zelfstandiger worden en 

zelf fietsen ben ik minder vaak op het schoolplein te vinden. Mocht je een vraag hebben over de 

Arentschool of een praatje willen maken, spreek mij gerust aan. 

Mijn naam is Claudia van den Berg. Sinds 2019 ben ik lid van de MR en sinds dit jaar als voorzitter. Ik 

ben de trotse moeder van Carmen uit 5B en Minke uit 3A. Regelmatig ben ik op het schoolplein te 

vinden, dus zoek me bij ideeën of vragen gerust op.  

Mijn naam is Vany de Veth. Ik ben de moeder van Noa Alice (groep 5B), Joseph (groep 4B) en Keita (3 

maandjes oud). Sinds dit schooljaar zit ik in de MR omdat ik meer betrokken wil zijn bij de 

besluitvorming van de school. Mocht je vragen hebben dan kan je mij altijd aanspreken. 
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Cursusaanbod Indigo 

MINDFULL OUDERSCHAP  Aanmeldlink: Mindful Ouderschap 

ONLINE 

20 oktober t/m 29 november 

2022 

19.45-21.45 uur 

8-weekse online cursus voor ouders om bewuster 

op te voeden en meer te genieten van het 

ouderschap. 

  

WEBINAR VEERKRACHT 

VERGROTEN 

VOOR OUDERS 

 Aanmeldlink: Webinar Veerkracht Vergroten 

ONLINE 

4 oktober 

20.00-21.00 

Organisatie i.s.m. Leer- & 

Veerkracht 

Een webinar voor ouders die de veerkracht van hun 

kind en van zichzelf willen vergroten. In het webinar 

geven we handen en voeten aan het leren creëren 

van een veerkrachtige mindset; met aandacht voor 

het positieve en die constructief omgaat met 

moeilijkheden. We zoomen in op het leren omgaan 

met gedachten, gevoelens en gedrag. Op deze 

manier kan veerkracht een positief effect hebben op 

het gevoel van welbevinden en die van een kind. 

  

KOPP/ KOV groepen 

KletsKOPPen (8-12 jaar)  

(voorheen Doe praat groep) 

 Aanmeldlink: Kletskoppen 

ALEXANDER 

20 oktober t/m 15 december 

2022 

15.30-17.00 uur 

CJG Alexander, Weegschaalhof 

24, Rotterdam 

In deze preventieve groep is er aandacht voor uitleg 

wat er met hun ouder aan de hand is, leren ze 

omgaan met hun wisselende gevoelens en hoe ze 

goed voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast 

merken de kinderen dat ze niet de enige zijn. 

ZUID 

6 oktober t/m 1 

december  2022 

15.30-17.00 uur 

Dynamostraat 18, Rotterdam 

 

  

BILLY BOEM  BRUSJES (8-12 

jaar) 

 Aanmeldlink: Billy Boem 

ZUID 

Meerdaagse herfstvakantie 24, 

25, 26 oktober 2022 

10.00-14.00 uur 

Dynamostraat 18, Rotterdam 

De brusjes groep is er voor die kinderen in de 

leeftijd van 8-12 jaar die opgroeien met een 

broer(tje) of zus(je) die door handicap, lichamelijke 

of psychische ziekte of andere problematiek vaak op 

de voorgrond staan. Wij vinden het belangrijk dat 

ook deze kinderen een plek voor zichzelf hebben 

waar zij centraal staan. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indigowest.nl%2Fzoeken%2F-%2Fmindful-parenting&data=05%7C01%7Ct.smits%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C50c8b451536a4b2bd74608daa218da8d%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C638000524899930614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DJsiLglvMKofh1JtKzMkhUJezzPWH4FsFEkCsdU0zTE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparnassiagroep-nl.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_vbSuPmdRTU6o0xkesOQOUA&data=05%7C01%7Ct.smits%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C50c8b451536a4b2bd74608daa218da8d%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C638000524899930614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EawhGhOVhowNehtXs0mIrLR8FY7rsYT1%2FYte9mUsDPQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indigowest.nl%2Fzoeken%2F-%2FKletsKOPPen%2520(voorheen%2520KOPP%2520Doe-Praat%2520groep)%2520(8-12%2520jaar)&data=05%7C01%7Ct.smits%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C50c8b451536a4b2bd74608daa218da8d%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C638000524899930614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5GWYGVPDxPWz61XgsA6taY6GMGD%2FIHkKufKd1%2BDwSBY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indigowest.nl%2Fzoeken%2F-%2Fbilly-boem&data=05%7C01%7Ct.smits%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C50c8b451536a4b2bd74608daa218da8d%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C638000524899930614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OzgfRfd9zw0T92%2BEYG8hOPrzIzfSge9job%2F6IfOvb0k%3D&reserved=0
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IK KIES VOOR 

ZELFCONTROLE (8-12 jaar) 

 Aanmeldlink: Ik Kies voor Zelfcontrole 

ZUID 

11 oktober t/m 20 

december  2022 

15.30-17.00 uur 

Carnissesingel 51, Rotterdam 

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die in groep 5 tot 

en met 8 zitten en willen leren hoe ze minder vaak 

boos kunnen zijn. 

  
  
Bij vragen over één van deze activiteiten of over een andere training van 

Indigo: preventie@indigorijnmond.nl 
  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indigowest.nl%2Fzoeken%2F-%2Fik-kies-voor-zelfcontrole&data=05%7C01%7Ct.smits%40kindenonderwijsrotterdam.nl%7C50c8b451536a4b2bd74608daa218da8d%7C7ec06fddfb0c46af9525eca31e2b62bd%7C0%7C0%7C638000524899930614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PEjX2Bg8QhOF617vDrQw8rEdEGNXPWxW5O%2FTRtVmsxA%3D&reserved=0
mailto:preventie@indigorijnmond.nl

