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Wij zijn fijn gestart met het nieuwe schooljaar. Hopelijk heeft u tijdens de inloopweek 
de mogelijkheid gehad om sfeer te proeven in de school, een indruk te krijgen van 
de groep waar uw zoon of dochter zit en kort kennis te maken met de leerkracht(en).  
 
Wij stimuleren gezonde voeding op school. Voor de fruitkring nemen de kinderen 
fruit of groenten mee.  
  
Tijdens de “Gouden weken” bij de start van het schooljaar staan de regels & 
afspraken centraal staan. In elk lokaal hangt het gedragslicht en we stimuleren 
positief gedrag.    
 
Deze week heeft u van ons op papier de jaarkalender ontvangen. Helaas stond 
daarop nog een foutje. Pasen vieren wij één week later. De jaarkalender kunt u 
digitaal terugvinden in de bijlage en op onze website. De jaarkalender is de basis 
voor de agenda in Social Schools.  
  

 
Info-avond 
 
Ons team nodigt u van harte uit voor de informatieavond op maandag 19 september. 
Groepsleerkrachten en onderwijsassistenten vertellen u over de werkwijze in de 
groep van uw zoon of dochter. Tussentijds is er gelegenheid om vragen te stellen. 
 
19.00-19.45 uur Ronde 1 
19.45-20.30 uur  Ronde 2 
   



Bereikbaarheidsformulier 
Alle kinderen hebben een bereikbaarheidsformulier ontvangen. Deze ontvangen de 
groepsleerkrachten graag ingevuld weer terug, zodat wij op school de actuele 
gegevens van alle kinderen hebben. U ontvangt dit formulier bij deze nieuwsbrief 
ook digitaal.  
 
Toestemming gebruik beeldmateriaal 
Tijdens de inschrijving of op een apart A4 blad heeft u het formulier om toestemming 
te geven voor beeldmateriaal ingevuld. Indien u hierin een wijziging wilt aanbrengen, 
verzoeken wij u dit verzoek te mailen naar de groepsleerkracht. In de bijlage treft u 
het formulier hiervoor. 
 
Studiedagen  
 
Op vrijdag 7 oktober is de Deltadag, alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn op 
deze dag vrij. Daarnaast zijn er geen studiedagen gepland dit schooljaar. 
 
Verkeersveiligheid rondom brede school De Salamander 
 
In april hebben wij onder alle ouders van De Schatgraaf en De Arabesk een 
verkeersenquête uitgezet, de uitkomsten hiervan zijn voor de vakantie met u 
gedeeld.  

 
 
De beleving van de verkeersveiligheid geeft aanleiding tot verbetering. Als 
gezamenlijke gebruikers van MFC De Salamander dienen wij opnieuw een verzoek 
in bij de gemeente Arnhem en team leefomgeving, om met ons te kijken naar de 
verkeerssituatie en om de verkeersstromen rondom de school in kaart te brengen. 
Op deze wijze streven wij samen naar een verkeerssituatie waarbij onze kinderen 
veilig naar school komen.  
 

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.  



Gezocht:  Hulpouders voor het luizenpluizen 

 

We hebben voor het schooljaar 2022/2023 gekozen om 
naast de woensdagochtend ook de vrijdagochtend te 
noteren in de jaarplanner voor de luizencontrole zodat we 
onze ouderwerkgroep kunnen vergroten en zo, alle 
leerlingen na elke vakantie kunnen controleren.   
 

Hoe gaan we dat doen?   
Op de woensdagochtend om half 9 ga je met z’n tweeën, 
drieën of vieren 1 unit controleren. Hebben we deze dag niet 
genoeg hulp om de controle in alle units te doen, dan 
kunnen we deze units vrijdagochtend om half 9 controleren.  
 

Dus wil je onze werkgroep komen versterken laat het dan weten aan: Marloes 
Broens door een mailtje te sturen naar: m.broens@basisschool-de-arabesk.nl. Geef 
dan aan of je de woensdag en/of de vrijdag zou kunnen en of je meteen de week na 
de zomervakantie beschikbaar bent.  
 
 

Gezocht: Hulpouders voor de oudervereniging  

Gedurende het schooljaar organiseert de oudervereniging in overleg met de school 

diverse activiteiten. Denk aan Sinterklaas, kerst, koningsspelen en de avond 

vierdaagse. Voor elke activiteit wordt er een werkgroep samengesteld waarin de ov 

leden nauw samenwerken met de onderwijsassistenten. Hierbij kunnen we vaak nog 

wat extra hulp gebruiken. Denk aan het versieren van de school en begeleiden bij 

activiteiten. 

We maken gebruik van een hulpouder app en zullen op tijd 

hulp vragen. Het grote voordeel is dat je als hulpouder 

vaker binnen de school een kijkje kunt nemen. 

Op 19 september is er een info avond op school. Wij als 

OV zullen daar ook aanwezig zijn. Mocht je vragen hebben, 

kom dan gezellig langs voor een kopje koffie of thee en 

kunnen dan het een en ander toelichten. 
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Wie komt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
versterken namens De Arabesk?  

 

Wij zijn op zoek naar een ouder die zijn mening wil laten 
horen en actief mee wil gaan denken over het beleid van 
Delta Scholengroep. Vanuit alle 26 Deltascholen neemt 1 
persoon deel aan de GMR, zodat er een grote klankbordgroep 
is om mee te kijken naar de belangrijke besluiten die op 
bestuursniveau worden genomen.   

 

De GMR vergadert plenair, maar ook aan tafels. Jij zult plaatsnemen aan de tafel 
bedrijfsvoering en financiën. Hiervoor is het niet noodzakelijk om kennis van zaken 
te hebben, wel ben je nieuwsgierig naar de vormgeving van het onderwijs en 
beargumentatie van keuzes voor besteding van het geld. Tevens verzorg je een 
korte terugkoppeling naar de medezeggenschapsraad van De Arabesk, zodat 
informatie gedeeld wordt en er ruimte is om te sparren met andere ouders en 
teamleden van de school. 
  
Vergaderingen  

 4 plenaire bijeenkomsten op het onderwijshuis in Arnhem, waarbij 1 
onderwerp per bijeenkomst centraal staat. Na een gezamenlijke start met 
mededelingen, wordt uiteengegaan in de tafels. Hier wordt gesproken over de 
strategische koers en actuele thema’s.   
 2 tot 3 online vergaderingen tot december over de begroting  
 2 tot 3 online vergaderingen tot juli over de fondsen, zoals huisvesting, ICT, 
groei/krimp van leerlingaantallen.   
 

Aanmelding  
Aanmelden kan bij Cynthia Hoitink via c.hoitink@basisschool-de-arabesk.nl.  
 
Bibliotheek op school 
 
Yes!!!! Er zijn weer allemaal nieuwe boeken in de schoolbibliotheek. Zo proberen we 
het lezen extra te stimuleren door de kinderen nieuwsgierig te maken met andere 
boeken.  
Elk jaar wordt de helft van de collectie vernieuwd. 
 
Boeken mee naar huis 
 
Er mogen boeken mee genomen worden naar huis op 
vrijdag en maandag mee terug naar school en in de 
vakanties. Helaas missen we nog wel veel boeken, 
zouden jullie als ouders willen helpen herinneren dat uw 
kind het boek weer mee naar school neemt? We vinden  
het namelijk belangrijk dat er juist in het weekend en in de 
vakantie wordt doorgelezen, daarom stimuleren we dat er 
boeken meegenomen worden naar huis. 
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Vrijwilligers gezocht voor de bibliotheek 
 
 
We hebben op school nu al een aantal enthousiaste vrijwilligers die helpen in de 
bibliotheek. Wij vinden dit heel erg fijn. Zo kan de bibliotheek vaker open.  
Taken als vrijwilliger: 

 Scannen van de boeken 
 Kinderen helpen met een boek zoeken 

We zijn nog opzoek naar een paar extra vrijwilligers. Op de maandag van 13.00 tot 
14.45 en op de donderdag van 12.30 tot 14.45. We zouden het ook wel fijn vinden 
als er een reserve vrijwilliger is, die af en toe kan invallen als iemand niet kan. 
Dagen dat de bibliotheek open is: ma van 13.00 tot 14.45 en di van 12.30 tot 14.45, 
woe van 9.15 tot 11.30 en do van 12.30 tot 14.45. Dit zijn onze vrijwilligers! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op woensdag 28 september gaat de allergrootste 

scholenactie van Nederland van start: de 

Kinderpostzegelactie. Wat leuk dat jouw kind uit groep 7 

en 8 ook mee doet! Tienduizenden kinderen gaan langs 

de deuren om kinderpostzegels en andere leuke 

producten te verkopen. Met veel trots en enthousiasme. Want kinderen vinden 

het fijn om andere kinderen te helpen. 

  



  

 
 

 Beste allemaal, 

Ik ben Chantal Oeldrig-Pellegrino. 

Per 1 augustus ben ik in dienst gekomen bij de Deltascholengroep. Heb 

het plekje overgenomen van Anne-Marie de Hart. Heb dan ook erg veel 

zin om op 2 leuke basisscholen te mogen werken 😉   Op De Arabesk 

zien jullie mij op de maandag, woensdag en donderdag. Op de dinsdag 

werk ik op Basisschool De Horizon. 

           

 

 

Het is voor mij nu in het begin nog even zoeken en kijken hoe sommige processen 

verlopen, maar dat gaat zeker goed komen. 

Verder .... Kom ik uit Arnhem, daar woon ik samen met mij partner Wilfred. Ik heb 2 

kinderen, een zoon Lars (22) deze woont nog thuis en een dochter Anne-milou die woont 

al lekker op zichzelf met haar vriend. We hebben een hele leuke hond beau! 🐶 

Mochten jullie een keer tijd, zin of vragen hebben loop gerust binnen, altijd leuk om te 

weten wie je bent en om kennis te maken. 😃 

Groetjes Chantal 

 



  

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Thijn. Aankomend jaar zal ik op de vrijdag 

gaan beginnen in groep 7 met mijn duo partner juffrouw 

Heleen. Volgend jaar zal mijn eerste jaar op de Arabesk zijn 

als beginnend leerkracht, de afgelopen twee jaar heb ik 

hier echter al stage gelopen en ook volgend jaar zal ik 

naast de vrijdag ook op maandag en dinsdag te vinden zijn 

in groep 5 bij meester Sjaak. Ik heb er ontzettend veel zin 

in en hoop jullie aankomend jaar in groep 5 of groep 7 

tegen te komen. Spreek me even aan of stuur me een 

mailtje, ik kijk er naar uit om iedereen beter te leren 

kennen. Tot in September! 

Groetjes, 

Thijn 

 

 

 

 

 

Ik ben Aniek Haitsma, voor velen vast een nieuw 
gezicht. Afgelopen twee jaar heb ik stagegelopen bij 
jullie op school. Inmiddels ben ik afgestuurd en kom 
ik 1 dag in de week op de Arabesk werken. Dit zal op 
de woensdag zijn in groep 8. Ik ben 22 jaar en woon 
op kamers in Nijmegen in een heel gezellig 
studentenhuis. Ik hou ervan om samen met vrienden 
te wandelen langs de Waal en om drankjes te doen 
op het terras. Verder vind ik het heerlijk om een 
goed boek in te duiken of om een goede serie te 
kijken op de bank. Ik heb erg zin in aankomend jaar! 

 

 

 

  

  



Hoi allemaal, 

Voor velen een nieuw gezicht, maar voor sommigen misschien al wel bekend. Ik ben Pine 

Peters, 23 jaar en de nieuwe leerkracht voor groep 1-2A! Na ruim anderhalf jaar stage te 

hebben gelopen op de Arabesk, ben ik blij dat ik hier nu werkzaam mag zijn als juf!  

Ik kijk er onwijs naar uit om er weer een mooi schooljaar van te maken. 

Ik ben van maandag tot en met vrijdag aanwezig, dus mochten er nog vragen zijn, of als je 

even kennis wilt maken, loop gerust eens langs.  

 

Met zonnige groetjes, en vast tot snel! 

Pine Peters, leerkracht groep 1-2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode loper 

We mogen dit nieuwe 

schooljaar de volgende 

kinderen welkom heten: 

Matteo, Mees, 

Xzeiyah, Ize, 

Hailey, Kyan, Liva, 

Wanele, Ilias, Lena, 

Fleur, Rooshanie, 

Lorin, Fatih, 

Sophie, Norsha 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover. 

Dit was onze nieuwsbrief van 8 september 2022. 

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? 

 

5 t/m 16 sept.  Gouden Weken 

 

19 september  informatieavond 

 

 

 

 

  


