
 

Nieuwsbrief Basisschool  

De Arabesk    
3 september 2021 

 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Deze week heeft het team van De Arabesk alles weer gereedgemaakt voor het 
komend schooljaar. We hebben er zin in om de kinderen weer te mogen 
verwelkomen op De Arabesk! 
In deze eerste, korte nieuwsbrief ontvangt u informatie over de start van het 
schooljaar.   
   

1. Op maandag 6 september verwachten we alle kinderen weer op school. De 
deur gaat om 08.20 uur open en we starten met de lessen om 08.30 uur. Om 
14.45 uur kunt u de kinderen weer ophalen. 

2. We zijn een gezonde school en drinken water in plaats van limonade of 
andere zoete drankjes. Voor de fruitkring nemen de kinderen alleen fruit mee 
of groenten. Snoep en koeken krijgen de kinderen weer mee naar huis. Dit 
geldt ook voor snoep en koeken tijdens de middagpauze.   

3. We willen een fijne en veilige school zijn en we starten weer met de “Gouden 
weken” waarin regels & afspraken centraal staan. In elk lokaal hangt het 
gedragslicht en we stimuleren positief gedrag. Bij rood gedrag bellen we altijd 
de ouders.    

4. In de loop van de eerste schoolweek ontvangt u van ons de jaarplanner, het 
formulier om toestemming te geven voor beeldmateriaal en het 
bereikbaarheidsformulier 

  

  



Corona 
Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM blijven op school de volgende 
maatregelen van toepassing:  

 Regelmatig handen wassen  

 Hoesten in de elleboog  

 Bij verkoudheidssymptomen blijft uw kind thuis; in de bijlage bij deze 
nieuwsbrief, treft u de beslisboom aan, waarin staat of uw kind moet 
thuisblijven bij klachten of niet.  

 We geven geen handen  
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
Op school hebben we daarnaast nog een aantal aanvullende richtlijnen:  

 Unit 1-2 gaat via ingang op de parkeerplaats naar binnen. De deuren zullen 
opengaan om 08.20 uur. Tot die tijd blijven de kinderen bij hun ouders.  

 Unit 3-4 gaat via de ingang aan de achterkant van De Salamander naar binnen, 
via de ijzeren trap. Unit 5-6 gaat via de hoofdingang naar binnen. 

 Unit 7-8 gaat via de ijzeren trap aan de voorkant van De Salamander naar 
binnen.  

 De ouders van de leerlingen die dit schooljaar starten, mogen de eerste week 
mee naar binnen tot 08.30 uur. 

 Alle kinderen komen aan de zijde van de parkeerplaats naar buiten. 

 We ontvangen ouders alleen op afspraak in de school. 

 We registreren alle bezoekers i.v.m. een mogelijk contactonderzoek  

 We vragen u om afscheid te nemen aan de rand van het schoolplein, zodat 
iedereen 1,5 meter afstand kan houden. 

 
 
 

 

  



Het team van De Arabesk 

 

     Unit 1-2 

     Noor, Sharona, Liesbeth, Bart, Marloes 

     Marijn, Kim 

 

 

Unit 3-4 

Emmie, Patricia, Simone, Cynthia 

Jacintha, Angelica 

 

 

Unit 5-6 

Marlies, Anne-Jet, Berry 

Tjallina, Manon, Vera, Sjaak, Cindy 

Afwezig: Wendy & Thomas 

 

 

Unit 7-8 

 

Gina, Saskia 

Manon, Vera, Anke, Heleen 

Eelco, Monique 

 



Ondersteuningsteam    Afwezig: 

Caroline, Simone, Marijn    conciërge Fons,  

Wilma, Michel, Manon    muziekmeester Freek 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managementteam      Beweegteam 

Caroline, Anne-Marie     Gaby & Robert 

Michel, Mirjam, Cynthia 

 

  



De Gouden Weken 
Het is nogal wat voor iedereen: na 6 weken vakantie weer naar school. Dat is best 

even wennen. Wennen aan je (nieuwe) klasgenootjes, de nieuwe meester of juf, de 

dagindeling en afspraken. In de eerste weken van het schooljaar zetten we vol in op 

een positieve start, want een goed begin is het halve werk. Dit bericht is overigens 

de helft niet eens van onze uiteenlopende redenen om het schooljaar te starten met 

De Gouden Weken. Meer erover leest u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 

 

 

Rode loper 

We mogen dit nieuwe schooljaar de volgende kinderen 

welkom heten: 

Sean, Lea, Ivo, Jasper, Farencio, Lynn, Kevin, Jonathan, 

Zoë, James, Julian, Estelle, Nely, Daniel, Sten, Abeeran, 

Evelin en Frank. 

 

 

 

 

Juf Marijn 25 jaar in het onderwijs 

In augustus is Juf Marijn 25 jaar in het onderwijs werkzaam. 

We hebben haar tijdens de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar in het zonnetje gezet. 

 

 

 



 

 

Tot zover. 

Dit was onze nieuwsbrief van 3 september 2021. 

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? 

 

6 t/m 17 sept.  Gouden Weken 

 

20 september  informatieavond 

 

27 september   inloopmiddag  

      14.30-14.45 

28/29 sept.  schoolfotograaf 

 

 

 

 

  


