
 

Nieuwsbrief Basisschool  

De Arabesk    
30 september 2021 

 

 

Optredens en voorstellingen 
De afgelopen weken heeft er, in het kader van de Gouden Weken, een aantal mooie 
mooie optredens en voorstellingen plaatsgevonden op school. Een hoogtepunt was 
het optreden van Percossa, de percussieband van o.a. onze eigen meester Freek. 
Het was geweldig om te zien! Het verhalende toneelstuk ’De Sterrenkoning’ van 
Nettie Gebbing nam kinderen mee op een bijzondere reis. 
 

 

Informatieavond 

Op 20 september vond onze online informatieavond plaats. Het was voor ons fijn om 

te zien dat de gemaakte informatie-filmpjes veel zijn bekeken en daarom willen wij u 

van harte bedanken voor de betrokkenheid en het enthousiasme. Onze voorkeur 

gaat uit naar een fysieke informatieavond en we durven ervan uit te gaan dat we dat 

volgend schooljaar weer gaan meemaken.  



Halen en brengen van uw kind 
De Arabesk en basisschool De Schatgraaf hebben vanaf deze week weer dezelfde 

schooltijden. Dat brengt tegelijkertijd iets meer verkeer op de been. Laten we 

gezamenlijk oog houden voor de verkeersveiligheid van elkaar en elkaars kinderen.  

Voor het brengen en halen van uw kind kunt u te voet ook gebruikmaken van ons 

schoolplein. Dat geeft in ieder geval weer iets meer ruimte. Het is echter iets anders 

voor onze trouwe viervoeters… 

Verboden voor honden op het schoolplein 

We zien met regelmaat weer ouders met honden op het 

schoolplein. We willen u er nogmaals op attenderen dat honden 

absoluut niet welkom zijn op het schoolplein. Wilt u toch uw hond 

meenemen, dan verzoeken we u met de hond te wachten achter 

het hek. 

 

SCOL 

Op De Arabesk gebruiken wij vanaf groep 3 het leerlingvolgsysteem genaamd 

SCOL, wat is dit eigenlijk? De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een 

leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. 

Met dit leerlingvolgsysteem houdt de leerkracht en de school een goed beeld van de 

sociale ontwikkeling, het welbevinden, en de sociale veiligheid in de groep(en) en op 

school. De leerkracht vult de SCOL tweemaal per jaar in. De LeerlingSCOL is een 

aanvullende module op de SCOL. De LeerlingSCOL wordt op school afgenomen 

onder de leerlingen uit groep 6, 7 en 8.  

 

 

 

 



LOK- en startgesprekken 

Vanaf a.s. maandag 4 oktober gaan de startgesprekken en Leerkracht, Ouder en 

Kind-gesprekken (LOK-gesprekken) van start.                                                                                        

Voor de groepen 1, 3 en 4 zijn er startgesprekken en voor de groepen 2 en 5 t/m 8 

zijn er LOK-gesprekken. Bij de LOK-gesprekken komt het kind samen met ouders 

naar school en voeren een gesprek a.d.h.v. het LOK-formulier. Zowel de start- als 

LOK-gesprekken vinden plaats na schooltijd tot 18 uur. Hiervoor hebben we 

schoolbreed gekozen, omdat we graag rekening willen houden met de kinderen en 

zij op die manier niet ‘s avonds naar school hoeven komen. Graag willen één lijn 

trekken en daarom vinden de LOK- en startgesprekken op dezelfde tijd plaats.                                                                                                                          

In de toekomst gaan er ook LOK-gesprekken voor de groepen 3 en 4 plaatsvinden. 

Hiervoor zijn de voorbereidingen in gang gezet. 

 

Nieuws uit de MR 

De MR is dit schooljaar weer bij elkaar gekomen om 

zich te buigen over schoolse zaken in het verleden, 

heden en toekomst. Dit schooljaar in een iets andere 

samenstelling. ‘Oude bekenden’ zijn Maaike de 

Gussem (ouder van Roos en Isa uit groep 4 en 7 en 

Sam in het V.O. natuurlijk.), Maarten Reesink (ouder 

van Iris en Jorn uit groep 1 en 5), Irene Wannet (ouder 

van Mera en Jorre uit groep 3 en 5) en ook Katrien 

Rutgers maakt vanaf dit schooljaar deel uit van de oudergeleding. Katrien is ouder 

van Max uit groep 6, die vanaf maart versterkt wordt door zijn zusje in groep 1. De 

leerkrachtengeleding bestaat ook dit schooljaar uit Cynthia Hoitink-Arns (leerkracht 

groep 3/4 met managementstaken), Gina Heeren (leerkracht groep 7), Berry Pijl 

(leerkracht groep 5/6) en Bart Lentjes (leerkracht groep 1/2).  

 

Heeft u interesse in hetgeen er allemaal wordt besproken, dan verwijzen wij u naar 

onze website, waar u de notulen kunt vinden. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben die de MR aangaan, dan kunt u altijd een van de leden aanspreken of stuurt 

u een mail naar het mailadres mr@basisschool-de-arabesk.nl. 

 

  

Danslessen ArtEZ 
De danslessen van tweedejaars studenten van ArtEZ zijn deze 

week begonnen. Wekelijks krijgen de kinderen van de groepen 1 

t/m 6 dansles en deze cyclus wordt afgesloten met een Dansdag op 

18 en 19 november. 

Wat fijn dat we onze leerlingen én de studenten deze leerervaring 

kunnen en mogen bieden! 



 

Kom op de Nationale Kinderzwerfboekdag op 6 oktober naar het 

Nederlands Openluchtmuseum!  

‘Worden wat je wil’ is het thema van de 

Kinderboekenweek 2021. Maak een reis door de 

geschiedenis, maak kennis met de ambachten en 

beroepen van vroeger, bezoek het Nederlands 

Openluchtmuseum en krijg als kind op woensdag 6 

oktober gratis toegang!   

In de Kinderboekenweek heeft het Nederlands Openluchtmuseum in samenwerking 

met DHL en Kinderzwerfboek een geweldige actie! Kinderen tot en met 12 jaar die 

een kinderboek inleveren, mogen die dag gratis naar binnen. Naast dat je het 

prachtige museum kan bezoeken zijn er ook verschillende activiteiten. Geniet tussen 

12:00 – 17:00 uur van bijzondere activiteiten. Gier van het lachen bij het optreden 

van Igor Krulsnor. Kinderboekenschrijvers, zoals Daniëlle Schothorst, Marieke 

Poelman, Kelly van Kempen en Kitty van den Helder lezen voor uit eigen werk. En je 

kan een tocht maken langs de ambachten en beroepen van vroeger. 

Hoe werkt het?   

 Koop en reserveer via tickets op deze pagina je tickets voor een bezoek aan 

het Nederlands Openluchtmuseum. 

 Het is belangrijk dat alle bezoekers op 6 oktober een tijdslot reserveren. Dit 

doe je voor de kinderen tot en met 12 jaar die een kinderboek inleveren 

op  www.tickets.openluchtmuseum.nl/nl-NL/tickets bij de optie ‘Tijdslotticket’. 

Overige bezoekers kunnen entreetickets aanschaffen bij de optie 

‘Entreebewijs’. 

 Op 6 oktober verleent het Openluchtmuseum gratis toegang aan kinderen tot 

en met 12 jaar bij inlevering van een kinderboek. Meerdere kinderen in 1 

huishouden? Elk kind levert een boek in mee voor gratis toegang. Deze 

boeken worden omgetoverd tot zwerfboeken. Kinderen tot en met 12 jaar die 

geen boek meenemen, moeten een geldig entreeticket aanschaffen. 

 Parkeertickets zijn te koop bij de loketten van het servicepunt. 

 

Wat is Kinderzwerfboek?    

Kinderzwerfboek wil kinderen stimuleren om in hun vrije tijd boeken te lezen. Want 

lezen is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Lezen prikkelt de verbeelding. Je kunt 

je helemaal verliezen in een verhaal en je eigen film erover maken in je hoofd. Maar 

het belangrijkste: lezen is vooral erg leuk en ontspannend. Kinderzwerfboeken zijn 

van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het 

weer verder zwerven. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de 

kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation of… in het 

Openluchtmuseum!  

https://tickets.openluchtmuseum.nl/nl-NL/tickets
https://tickets.openluchtmuseum.nl/nl-NL/tickets


 

Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me 

mee! Je mag het boek gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat 

het dan weer zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van 

de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode… Met die code 

kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op 

deze website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover. 

Dit was onze Nieuwsbrief van donderdag 30 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? 

 

4-15 oktober:  start- en LOK 

(leerkracht-ouder-kind) gesprekken 

5 oktober  Kamp 3-4 

7 oktober   Kamp 1-2 

19/20 oktober Kamp 7-8 

21/22 oktober Kamp 5-6 

23/31oktober Herfstvakantie 

 

 

 

 

  


