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Beleid Coronavirus 
Het aantal coronameldingen loopt weer op. 

Reden om met elkaar tijdig na te denken over 

maatregelen die wij als school moeten gaan 

nemen. In het draaiboek sectorplan Covid-19 

voor het funderend onderwijs worden 5 

scenario’s beschreven om het onderwijs zo 

verantwoord mogelijk open te houden. Op 

basis van dit Sectorplan Covid-19 is aan de scholen/schoolbesturen 

gevraagd om een draaiboek te maken voor hun eigen situatie waarbij er 

ruimte is om zelf aanvullende maatregelen te treffen, die voldoen aan de 

uitgangspunten van het sectorplan. Vanuit ons overkoepelende 

schoolbestuur heeft de GMR een beleidsplan opgesteld. De schooldirectie 

zal zich samen met de MR verdiepen in het plan, om u vervolgens te kunnen 

informeren over de verschillende scenario's en de geldende afspraken die wij 

als school zullen gebruiken. 

 

 

Schoolfotograaf: inschrijving broer/zus 

foto 

Op dinsdag 1 en woensdag 2 november 

worden de schoolfoto's gemaakt. Op 

woensdagmiddag worden de broer/zus 

foto's gemaakt.  

Let op!  

Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u 

zich hiervoor inschrijven. Van maandag 

17 oktober t/m vrijdagochtend 21 

oktober kunt u zich inschrijven. Op de gang bij de 

directie/administratie zullen intekenlijsten liggen.  

 
  



Gevonden voorwerpen 
De afgelopen weken zijn er weer heel wat spullen in De Salamander blijven 

liggen. Volgende week zullen wij alles in de centrale hal van het gebouw 

tentoonstellen, zodat hopelijk de meeste spullen weer terugkomen bij hun 

eigenaar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Inzameling gymschoenen 

Vanuit de Oudervereniging is het idee ontstaan om beter om te gaan met 

gebruikte spullen. Hierbij denken we nu aan gymschoenen, die vaak niets te 

lijden hebben en nog bijna zo goed als nieuw in de zak van Max of een 

andere container verdwijnen. Mocht je gymschoenen hebben die nog 

herbruikbaar zijn? Lever ze in! 

Je kunt deze kwijt op de dinsdag en donderdag ná de 

herfstvakantie, beneden in de gang waar wij als 

Oudervereniging de schoenen graag in ontvangst nemen. 

De week erop bent u op dinsdag en donderdag welkom om 

zelf andere schoenen op te halen. Goed voor het milieu en 

voor de portemonnee! 

Aanmelden broertjes/zusjes 
Wilt u broertjes en zusjes die nog 

niet op De Arabesk zijn 

aangemeld en in 2023 of 2024,     

4 jaar oud worden, alvast 

aanmelden? Voor ons is het 

enorm prettig wanneer we in een 

vroeg stadium een beeld hebben 

van de aanwas die wij als school 

kunnen verwachten. U kunt het 

formulier afgeven bij de leerkracht van uw kind of bij onze administratie. 

Hartelijk dank! 



Studiedag Delta onderwijsfestival 

De studiedag van vrijdag 7 oktober 

stond in het teken van uitwisseling 

tussen onze Deltascholen en 

doorontwikkeling van ons onderwijs. 

’s Morgens waren wij op onze eigen 

Arabesk en werden bezocht door 

collega’s. De middag stond in het 

teken van bezoeken aan andere 

Deltascholen. We hebben het als 

bijzonder inspirerend ervaren. En 

gezellig, dat was het ook. 

 

 

  



Voorlezen thuis aan uw kind 

De dagen worden korter en kouder....wat is er dan lekkerder 

om samen met uw kind op de bank te gaan voorlezen. 

Behalve dat het heerlijk is, is het ook nog erg belangrijk voor 

de taalontwikkeling. Zo stimuleert het voorlezen de 

ontwikkeling van de woordenschat en leren de kinderen naar 

aanleiding van het verhaal de inhoud te verbinden met eigen 

ideeën en ervaringen. Hierdoor wordt hun (taal) kennis 

verbreed en verdiept, kennis die van pas komt, zodra zij zelf 

teksten gaan lezen. Voorlezen stimuleert de taal- en 

leesvaardigheid bij kinderen. 

Een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit van 

Amsterdam heeft vastgesteld dat voorlezen aan leerlingen in 

de bovenbouw een sterk effect heeft op hun leesmotivatie en 

leesfrequentie. Blijf daarom ook vooral voorlezen aan uw kind als het in de 

bovenbouw zit.  

Alle kinderen krijgen een (voor) leesbingo mee als stimulans om samen of zelf te 

lezen in de herfstvakantie. Want zeg nu zelf een goed voorbeeld doet volgen......  

De stuurgroep taal 

 

 

Inloopweek 

Om de ouders de gelegenheid te geven weer even bij de klas van hun kind(eren) te 

kijken, bent u van harte welkom om de eerste week na de herfstvakantie mee te 

lopen als de school begint. Na iedere vakantie is er een inloopweek, zodat u 

gedurende het schooljaar een kijkje kunt nemen in de klas van uw zoon of dochter.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover. 

Dit was onze nieuwsbrief van donderdag 13 oktober 

Hopelijk heeft u het met plezier gelezen én bent u weer up-to-date!  

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk altijd contact opzoeken 

met de leerkracht van uw kind. Tot de volgende nieuwsbrief!  

Had u dit al genoteerd? 

 

18 okt  kamp groep 4 

18-19 okt  kamp groep 5-6 

20 okt  kamp groep 1,2,3 

20-21 okt  kamp groep 7-8 

24 t/m 28 okt  herfstvakantie 

 

31 okt t/m 4 nov inloopweek 

 

1 & 2 nov  schoolfotograaf 

 

 

 

 

  


