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Pasen staat voor de deur. Een feest dat voor ons meer betekent dan
chocolade-eitjes en Paashaasjes. We vertellen daarom het verhaal van de
kruisiging van Jezus en zijn wederopstanding twee dagen later. Een verhaal
dat natuurlijk centraal staat op onze Katholieke basisschool.
En het nieuwe leven, zoals we dat in de lente om ons heen zien bruisen, dat is
daar een onderdeel van.
Overigens zijn in deze Nieuwsbrief eitjes verstopt. Een eervolle vermelding
voor degene die het juiste aantal doorgeeft. Veel informatief leesplezier
toegewenst!

MR Meedenk-avond
Op 19 april organiseert de Medezeggenschaps Raad van
20.00 tot 21.00 haar eerste meedenk-avond. Hierbij
bespreken we een onderwerp met u en met Arabeskleerkrachten. Voor deze avond hebben wij 3 interessante
onderwerpen gekozen om met u over van gedachten te
wisselen. Te weten:
1. Onze informatiekanalen en hoe deze in te zetten (onze website, SocialSchools,
Facebook, deze Nieuwsbrief).
2. De Lok-gesprekken
3. Het Ontwikkelingsverslag
Heeft u een onderwerp waarover u wilt meedenken? Dan is dit de perfecte
gelegenheid! Geef u uiterlijk 12 april op via: mr@basisschool-de-arabesk.nl
U ontvangt vooraf een uitnodiging op het MS Teams-account van uw oudste
kind op De Arabesk.

‘De Goede week’ in de Lucaskerk
In de Goede week zijn er diverse Paasvieringen in de Lucaskerk.
Hierover vindt u meer informatie in de bijlage.

Terugblik studiedag 17 maart
We kijken terug op een effectieve dag. De ochtend zijn
we gestart met een fotocompilatie van wat het team
typisch vindt voor de Arabesk. Ons team is vervolgens in
werkgroepen aan het werk gegaan met het updaten van
onze schoolmissie en visie.
Het was fijn om de verbinding in ideeën met elkaar te
hebben, ondanks de digitale opzet. De overgebleven tijd
is ingezet voor groepstaken en themavoorbereiding.

Het missie/visie recept
In ons team werken we met elkaar en staan we open om
van elkaar te leren. Samen vormen we het onderwijs op
de Arabesk, doordat we allemaal iets unieks toevoegen.
Er wordt volop gewerkt met nieuwe
onderwijsverbeteringen vanuit ervaring en kennis binnen
ons team. Kortom mooie ingrediënten om samen een
smakelijke taart van te maken!

Gedragscoach Simone Eulink
Inmiddels ben ik, Simone Eulink, met veel plezier begonnen als
gedragscoach op de Arabesk. Ik ga samen met de leerkrachten
aan de slag met kinderen die problemen ondervinden op het
gebied van gedrag. Kinderen kunnen verschillende problemen
ondervinden zoals angsten, driftbuien, somberheid, boosheid,
vriendschappen enz. Een kind kan hier veel last van hebben, wat
als gevolg heeft dat hij/zij niet lekker in zijn/haar vel zit. En we
weten allemaal dat een kind het beste tot bloei en ontwikkeling
kan komen wanneer het lekker en goed in zijn/haar vel zit. Ik word
als gedragscoach ingeschakeld door de intern begeleider. De intern begeleider
bespreekt samen met de leerkracht waar er hulp nodig is van mij als gedragscoach.
Daarna ga ik samen met de leerkracht een plan op stellen voor een verbetertraject.
De coaching zal plaatsvinden op de donderdag. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe
uitdaging en ik hoop dat we samen kinderen kunnen laten bloeien en ontwikkelen.

Schoolkamp
Voor de groepen 1-7 wordt het schoolkamp voor dit schooljaar geannuleerd.
De leerkrachten denken na over alternatieve activiteiten in en rondom de school.
Voor groep 8 willen we een uitzondering maken en hebben we de optie
gereserveerd om op 8/9 juli op kamp te gaan. Om onze optie definitief te maken
zijn we afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. Het besluit is genomen op
basis van overleg met het bestuur m.b.t. schoolreisjes en schoolkamp en uiteraard
het team van de Arabesk.

Digi-D aanvragen voor kinderen
Als een kind getest is op corona is er de mogelijkheid om de
uitslag sneller te krijgen via de DigiD van het kind.
De meeste ouders zullen de inlog nog aan moeten maken,
daarom hierbij de tip om alvast een DigiD aan te vragen:
https://digid.nl/aanvragen

DigiD - Melding
Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo
weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben.
digid.nl

Aanmelding Social Schools
Bijna 100% van de ouders zijn al aangesloten op de schoolapp van Social Schools en daar
zijn we heel blij mee. Vanaf 1 april is Social Schools de app waarmee we onze
nieuwsbrieven versturen, u de absentie van uw kind kunt aangeven, waarin de activiteiten
van school en de groepen zijn weergegeven in de agenda. En daarnaast zullen de groepen
berichten en foto’s plaatsen, zodat u regelmatig een inkijkje heeft in wat we doen op school.
Op de website van Social Schools kunt u filmpjes vinden over de verschillende
mogelijkheden die de app biedt.

Geluid uit de Bieb!
Hein zat al een paar uur op de bank met de i-pad van zijn moeder. Hij had rode
wangen van de inspanning; hij moest nog een paar moeilijke dingen doen om een
level hoger te komen….. Opeens hoorde hij in de verte zijn moeder roepen: “Zeg
Hein, we zouden toch naar de bibliotheek gaan!”
‘Getver’, dacht Hein, ‘daar heb ik nu hélemaal geen zin in. Mam, ik heb bijna het
volgende level gehaald!’
Dit zullen de meeste ouders wel herkennen. Veel kinderen spelen graag games en
zijn daar moeilijk van weg te rukken. Wij merken dat er steeds minder gelezen wordt
en dat is heel jammer. Het is voor ouders vaak lastig om hun kinderen over te halen
om te gaan lezen. Veel kinderen vinden beeldschermen in allerlei vormen
interessanter.
Waarom is het belangrijk om je kind aan te
moedigen om te lezen? Het maakt een groot
verschil in het leven van kinderen of ze lezen of
niet, want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker
het leren op school. Wie goed leest en
verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan
kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het
alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten
helpen je kind ook om zich beter in te leven en
om meer begrip te hebben voor anderen. Zo
komen zij beter mee in de samenleving!
Daarom zijn wij gaan onderzoeken hoe we kinderen kunnen stimuleren om te gaan
lezen en het leesplezier te bevorderen. Wij zijn daarom een samenwerking
aangegaan met de bibliotheek op school.
Met de “Bibliotheek op school” slaan we met
bibliotheek Rozet de handen ineen en komt er
dagelijks aandacht voor leesplezier en
mediawijsheid op school én thuis.
We willen kinderen stimuleren om meer te lezen
en ze leren om beter en verstandiger om te gaan
met internet, sociale media en games. We
krijgen 5 boeken per kind in onze bibliotheek. Dat
betekent dat we ruim 2000 boeken krijgen!
Dit zijn heel diverse boeken voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8. Er zitten
heel mooie prentenboeken bij, boeken voor startende lezers tot het hoogste AVIniveau, maar ook stripboeken en informatieboeken. We gaan ervoor hiermee een
goede lees- en leeromgeving te creëren.

Onze bibliotheek is op 25 maart geopend door de
schrijfster en illustrator Petra Heezen. Zij heeft
een boek geschreven en geïllustreerd, dat over
de allerliefste juffen gaat (de juffen van de
Arabesk) Het is bijna juffendag en de
klassemoeder weet niet goed wat ze voor een
cadeau zal kopen. Renske heeft een idee
(namelijk een klok) maar de juf wil ook een hele
dikke knuffel van de kinderen…nou, uiteindelijk
krijgt de juf echt een hele dikke knuffel!
Petra Heezen heeft na de opening alle groepen 1 t/m 4 bezocht en de juffen én één
meester een roos en een gesigneerd boek voor de klas gegeven. De kinderen
kregen ook een kleurplaat, waarop de dikke knuffel juf Mirjam in de lucht slingert.
Verderop leest u een bericht van Petra met wat achtergrondinformatie.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hadden eerder al een digitale lancering van het
boek “de Tempeljagers” van Michael Reefs.
Onder leiding van Susan Smit gaf schrijver Michael Reefs een uur lang alle
leerlingen een inkijkje in het leven van een schrijver én deelde zijn geheimen over
het bedenken van de spannendste verhalen. Het belangrijkste doel van de lancering
was om aan leerlingen te laten zien hoe belangrijk lezen is en wat verhalen met je
kunnen doen, vooral in onwerkelijke tijden als deze. Na afloop van deze digitale
lancering kregen alle kinderen dit boek!
Kortom voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen,
gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft
een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en
schrijven!
Tjallina Jezeer & Wilma Groenenberg
Taal- en leesspecialisten van basisschool De Arabesk

Opening schoolbieb & presentatie
prentenboek
Op 25 maart mocht ik de schoolbieb
openen en dat
vond ik een
grote eer. Mijn
kinderen
gingen altijd
met veel plezier
naar De Arabesk en zowel mijn man als ik hielpen graag
mee bij schoolactiviteiten. De opening had een feestelijk
tintje, omdat het samenviel met het uitkomen van mijn
nieuwste prentenboek: Lieve juf, dikke knuf! En het was
ook heel speciaal, omdat een feestelijke gebeurtenis op
De Arabesk mij jaren geleden inspireerde. Het groeide uit
tot een grappig, eigentijds prentenboek. Waarin de school

ook echt model heeft gestaan. Het schoolplein, de klas van juf Daniëlle – toentertijd
de juf van mijn dochter – komen terug in de tekeningen. Het boek is voor iedereen
vanaf 4 jaar en is tevens een geschenkboek voor de allerliefste juffen. Het is bijna
zomervakantie maar eerst komt juffendag. De juf wil graag een grote knuffel… maar
wat bedoelt ze daar eigenlijk mee? Een georganiseerde klassenmoeder, haar
eigenwijze dochter en een joekel van een knuffelolifant vertellen het verhaal. Zelf
bleek ik helaas geen talent te hebben om een juffendag te organiseren. Ik liet het
feest namelijk bijna mislukken. Want ik had per ongeluk het cadeau in een envelop
gestopt en in de brievenbus gegooid. Samen met de kinderen bestormde ik in paniek
de postkamer van de conciërge. Gelukkig had een bezorgde postbode hem op tijd
op school bezorgd en was iedereen opgelucht. Ik vind het superleuk dat het verhaal
nu voorgelezen gaat worden op de plek waar het jaren geleden ontstond. Daarom
wens ik alle juffen, meesters en kinderen veel (voor)-leesplezier! Petra Heezen Het
boek is zowel online als in de boekhandel verkrijgbaar. Meer informatie is te vinden
op www.petraheezen.nl, ook voor boekverslagen.
Petra Heezen

Basisschool De Arabesk 2.0
We zijn druk bezig met het invulling geven van onze vernieuwde website en de
schoolgids. Een belangrijk onderdeel is natuurlijk laten zien waar wij voor staan als
school.
Afgelopen dinsdag heeft fotograaf Mike foto’s gemaakt van kinderen tijdens allerlei
activiteiten. Hij heeft een veelheid aan leuke momenten en de stralende kinderen
vastgelegd.
In de afgelopen periode is De Arabesk ook betrokken geweest bij de keuze voor een
nieuw logo. Op een uitgeschreven wedstrijd kwamen er tientallen inzendingen en in
een aantal rondes werd er bijgestuurd en waren er afvallers. Wij waanden ons in een
soort The Voice of Logo’s en hebben uiteindelijk unaniem voor een prachtig logo
gekozen. De onthulling hiervan zal nog even op zich laten wachten, maar daarover
houden we u natuurlijk graag op de hoogte!

Had u dit al genoteerd?
- Maandag 3 April: 2e Paasdag,
kinderen vrij.
- 6 t/m 16 April: oudergesprekken
- 12 April: uiterlijke
inschrijvingsdatum MR-Meedenkavond.
- 19 April: MR Meedenk-avond
20.00-21.00
- 20, 21, 22 April: Centrale eindtoets
groep 8.
- 23 April: continurooster
- 26 April: meivakantie t/m 7 mei

In het begin van deze Nieuwsbrief werd u uitgedaagd om alle verstopte eitjes te
vinden in deze tekst (lange ijtjes tellen niet mee). Heeft u ze geteld? Stuur uw aantal
naar Bart (b.lentjes@basisschool-de-arabesk.nl) onder vermelding van ‘Een eitje
hoort erbijtje’. Degene met het juiste aantal wordt in de volgende Nieuwsbrief
vermeld!

Tot zover.
Dit was onze nieuwsbrief van april 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. Fijne Paasdagen en tot de
volgende Nieuwsbrief!

En toen? Toen kwam er een gekleurde olifant met een hele lange snuit en die blies
in één keer de Nieuwsbrief…. Uit!

