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Ouderenquête
Bedankt als u de ouderenquête al heeft ingevuld!
Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan zijn wij ook benieuwd naar uw
tevredenheid over onze school. Graag willen wij u vragen om de korte ouderenquête
(11 meerkeuzevragen) in te vullen via deze
link: https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/KJJTR7R
De vragen gaan over de communicatie met
ouders, maar ook over de sfeer op school en het
onderwijsproces. Zo weet het team van De
Arabesk per onderwerp of het goed gaat of waar
we ons zelf kunnen verbeteren. We hopen op een
grote respons.

Leerkracht – Ouder – Kind gesprekken (L-O-K gesprekken)
De komende weken vinden er weer LOK-gesprekken plaats. De afgelopen jaren zijn
we gestart met LOK-gesprekken in groep 5 t/m 8. Dit schooljaar voeren we ook in
groep 2 t/m 4 deze gesprekken. Als team vinden we het prettig en belangrijk om op
deze manier met kinderen en ouders in gesprek te gaan. In de weken voorafgaand
aan de gesprekken heeft het team een training gevolgd voor het voeren van deze
gesprekken.
De LOK gesprekken vinden, afhankelijk van bouw, twee of drie keer per jaar plaats
en duren 15 minuten. Ter voorbereiding op het gesprek vullen de leerlingen m.b.v.
de leerkracht het LOK-formulier in waarin ze reflecteren op hun ontwikkeling en
stellen doelen op.
Door deze werkwijze ervaart de leerling eigenaarschap ten aanzien van zijn
(leer)ontwikkeling en krijgt u als ouder meer zicht op waar uw kind aan wil werken.

Het schoolplein op de schop!
Er is de afgelopen week en gisterenmiddag hard gewerkt aan de vergroening van het
schoolplein. Nieuwe perkjes en mooie fruitbomen zijn het resultaat.
Het vlechten van de wilgentenen was een uitdaging, maar samen kwamen we een heel
stuk. De toegeschoten hulp werd erg gewaardeerd. Wat ontzettend fijn dat kinderen en
ouders hun betrokkenheid laten zien bij ons plein!!

Gevonden kleding en voorwerpen
Van maandag 21 t/m woensdag 23 maart liggen de gevonden
kledingstukken en voorwerpen weer op tafels uitgestald in de hal,
naast de hoofdingang.
Mocht u iets missen, loop dan even langs of laat uw kind even een
kijkje nemen. Na woensdagmiddag gaan alle bruikbare spullen
naar een goed doel.

Kies - groepen
Kies-groepen zijn er voor alle kinderen die met een scheiding te maken hebben.
Het is een misverstand dat er sprake moet zijn van een problematische scheiding
om deel te nemen aan onze groepen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het een
preventieve werking kan hebben en problemen kan voorkomen. Kies-groepen zijn er
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Bij voldoende belangstelling zijn er tevens groepen
voor pubers. Kies biedt een effectief en gevarieerd programma aangeboden door
ervaren en gecertificeerde KIES-coaches. Omdat de Gemeente Arnhem het
belangrijk vindt dat deze kinderen goede ondersteuning krijgen is deelname voor
ieder kind gratis. In Arnhem-Zuid start eind maart een Kies-groep en bij voldoende
belangstelling starten we ook in de wijk Schuytgraaf. Indien je kinderen of jongeren
kent die voor de KIES-groep in aanmerking komen dan horen wij dat graag.
Ouders kunnen zelf hun kind aanmelden.
Gaby Klok en Sheila Arnoldus via: kiesvoordekinderen@gmail.com

Run For Fun
De Run For Fun is een hardloopprogramma waaraan kinderen van groep 6, 7 en 8
kunnen deelnemen. Elke vrijdag (vanaf 8 april) zullen we bijeenkomen bij de
Arnhemse Boys van 16:00 - 17:00 uur. Het zijn wekelijkse trainingen met als doel
deel te nemen aan twee hardloopwedstrijden in Arnhem: Bridge to Bridge loop en de
Schuytgraafloop. We zullen samenwerken aan het verbeteren van de techniek,
kracht en het uithoudingsvermogen. Hierbij is doorzettingsvermogen en discipline
erg belangrijk. Ook gezonde voeding en leefstijl zullen onderdeel zijn van het
programma. Daarnaast brengen we een bezoek aan een sportschool (op de
loopbanden), gaan we estafette lopen, een coopertest doen, een hindernisparcours
afleggen en nog veel meer!
Deelname is gratis, meld je snel aan via: maike.cremers@sportbedrijfarnhem.nl

Meidenclub
Tijdens de meidenclub doen we leuke sport en spel activiteiten maar is er ook ruimte
om te knutselen. Meiden in de leeftijd van 8 tot 13 jaar zijn welkom om deel te
nemen. We zijn iedere donderdag van 15:30 tot 17:00uur samen in de kantine bij de
Arnhemse boys. Kom je ook een keer kijken?
Deelname is gratis, meld je snel aan via: n.beukeboom@rijnstad.nl

Kidsclub
De kidsclub is elke woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in de kantine van de
Arnhemse Boys. De kidsclub staat in het teken van creatieve activiteiten maar er kan
ook gesport en gespeeld worden. Kom je ook een keer kijken?
Deelname is gratis, meld je snel aan via: n.beukeboom@rijnstad.nl

Een bericht van de Lucaskerk in Elden
Nu het weer mogelijk is om activiteiten te organiseren brengen we graag een
speciale activiteit voor jong en oud onder de aandacht van jullie leerlingen en
ouders/verzorgers. Op 3 april organiseert de Eusebiusparochie van Arnhem, Velp en
Dieren een familiemiddag rond het thema Franciscus. Deze middag vindt plaats in
de Lucaskerk in Elden. In de bijlage treffen jullie een flyer aan met meer informatie.

Luizencontrole
De luizencontrole, kon afgelopen woensdag
niet doorgaan maar… we hebben een
nieuwe datum gevonden, dat zal aanstaande
woensdag 16 maart zijn.
Op 16 maart worden alle leerlingen
gecontroleerd op luizen en neten door de
ouderwerkgroep.

Op de Rode Loper
In maart zullen de volgende kinderen op De Arabesk starten:
Luuk, Julia, Emmy, Margot, Djayden, Neasha,
Daphne en Sem.
Welkom! We wensen jullie een hele leuke
schooltijd bij ons op school!

Had u dit al genoteerd?
7-18 maart

LOK gesprek 1-6

16 maart

luizencontrole

25 & 28 maart

studiedagen: alle
kinderen zijn vrij

29 maart

MR
Meedenkavond

07 april

inloopmiddag

15 april

Paasviering

18 april

2e Paasdag

23 apr-8 mei

Meivakantie

Tot zover.
Dit was onze Nieuwsbrief van 10 maart.
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!

