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Informatieavond 

Tijdens onze informatieavond op 19 september hebben we u weer een zo volledig 
mogelijk beeld proberen te geven van het onderwijs en alles daaromheen in de 
groep van uw zoon/ dochter. 
Ontzettend fijn dat we bij deze informatieavond weer een groot aantal ouders 
mochten verwelkomen in de school, want de afgelopen jaren hebben wij het anders 
moeten aanpakken op basis van toen geldende maatregelen.  
Veel fijner dit!!  
 
 

Afscheid beheerder Laura 
Met ingang van 1 oktober vertrekt onze huidige beheerder 

Laura. Zij heeft haar studie bijna afgerond en gaat nu andere 

dromen najagen. Gelukkig voor ons is er al een opvolger 

gevonden in de persoon van Marco. 

Marco heeft al ervaring opgedaan in De Salamander tijdens 

vervangingen. Vanaf deze week ziet u hem vast om of in het 

gebouw aan het werk. 

 

Even opnieuw voorstellen.. 

Ik ben Janny Huibers. Ik ben als wijkcoach verbonden aan de school 

van uw kind.   

Wijkteam Schuytgraaf/Elderveld 

Het wijkteam bestaat uit professionals met een verschillende 

achtergrond, kennis en ervaring op het gebied van hulp aan ouders en 

kinderen. Wij geven informatie, advies en begeleiden ouders/ opvoeders 

en hun kind(eren). We doen dit snel en dichtbij huis. De coaches zijn te 

vinden op verschillende plekken in de wijk. Eén van die plekken is de 

school van uw kind. Wij  nemen deel aan het Zorgteam van de school.  

Het wijkteam heeft contacten met verenigingen en organisaties in de 

wijk die iets voor bewoners kunnen doen. Als er meer of andere hulp nodig is dan het wijkteam kan 

bieden, verwijzen wij  naar een de organisatie die hiervoor passend is. Aan de hulp zijn geen kosten 

verbonden. 

Wanneer kunt u of de school een beroep op ons doen? 

Aan welke concrete vragen kunt u denken als u een beroep wil doen op het wijkteam: 

 Mijn dochter begint al te puberen. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? 



 Onze leerling/mijn zoon heeft onverwachte en onverklaarbare driftbuien. Waar komt dit vandaan 
en hoe moeten wij als school en ouders erop reageren? 

 Mijn partner is overleden en ik ben onzeker over of ik op een goede manier mijn kinderen 
begeleidt. 

 Wij hebben besloten te scheiden. Wij zouden graag tips willen hebben hoe wij onze kinderen dit 
het beste kunnen vertellen.  

Het kunnen dus alle vragen zijn gericht op informatie, advies en hulp met betrekking tot opvoeden en 

opgroeien en gezinsonderwerpen. Het jeugdteam werkt voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar.  

Omdat we één team vormen met de coaches voor volwassenen kunnen we als u vragen heeft over 

bijvoorbeeld geldzaken, aanpassingen in uw huis enz. u makkelijk in contact brengen met een coach 

uit het wijkteam volwassenen. 

Hoe kunt u met ons in contact komen? 

Dit kan via de intern begeleider en/of de leerkracht. Dat kan op verzoek van u zijn of op verzoek van 

school. Wij maken dan in overleg met u een afspraak bij u thuis, op school of op ons kantoor in de 

Omnibus. 

U kunt mij ook direct zelf bellen of mailen als u een vraag heeft of een afspraak wilt maken.  

Op woensdagochtend heb ik een inloopspreekuur op school van 8.30 uur tot 9.30. 

U kunt mij vinden in de eerste ruimte rechts naast de lift en toiletten op de eerste verdieping.  

 

Janny Huibers 

06  10 777 503 

janny.huibers@wijkteamsarnhem.nl 

 

 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen 2022  

De Kinderboekenweek start op woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 oktober. 

Vanaf maandag 3 oktober hangen er inschrijflijsten in alle klassen en kan u zich voor 

een ochtend inschrijven om van 8:30uur-8:45uur een mooie natuur/dieren verhaal 

voor te lezen in de klas van uw (klein)kind(eren). 

De kinderen van unit 1 t/m 3 mogen vanaf 5 oktober een ‘’circus’’ dierenknuffel 

meenemen (voorzien van naam) om samen naar alle mooie verhalen te luisteren en 

avonturen mee te beleven. Op 14 oktober gaan de knuffels weer mee naar huis.  

De kinderen van unit 4 t/m 8 starten in de klassen met de voorrondes voor de 

voorleeswedstrijd en de beste illustratorwedstrijd op vrijdag 14 oktober.  
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Op 14 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af  

De kinderen van unit 1 t/m 3 mogen op 14 oktober hun 

lievelingsboek meenemen van thuis (voorzien van naam) en 

mogen ze kort iets vertellen over hun boek, misschien kunnen 

ze al een stukje voorlezen of leest de juf/meester jou boek 

wel voor. 

Unit 4 t/m 8 sluiten op 14 oktober gezamenlijk de Kinderboekenweek af in de 

theaterzaal met de winnaars van de voorrondes uit elke klas. Deze kinderen lezen 

voor uit hun lievelingsboek of laten hun tekentalent zien en verdienen een rozet of 

een penseel. 

 
Kinderzwerfboekdag 
Op 5 oktober vieren we de Nationale 

Kinderzwerfboekdag en de start van de 

Kinderboekenweek. 

Het aantal KinderzwerfboekStations blijft op een 

natuurlijke manier groeien. Dit najaar opende alweer 

het 5000ste station! 
KindAmbassadeur gezocht. 

Helaas heeft  Eline ons verlaten om op avontuur te 

gaan naar het voortgezet. We bedanken haar voor haar inzet en enthousiasme. 

Nu zoeken we dus een nieuwe Ambassadeur. Vind jij het leuk om kinderzwerfboek 

te promoten, de kast bij te houden en ben je gek op lezen?  

Geef je dan op bij je leerkracht.  

 

Ik zorg er dan voor dat je alle gegevens krijgt. 

Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan is dat geen 

probleem. Voor verdere informatie verwijs ik je naar de 

www.kinderzwerfboek.nl 

Heel veel leesplezier,  

Noëlle Bos 

  

http://www.kinderzwerfboek.nl/


 

Doppen sparen 

Lieve kinderen, ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, buren 

en vrienden van de Arabesk: Ook begin van dit schooljaar 

geven we graag weer even een update EN willen jullie weer 

bedanken voor het sparen afgelopen schooljaar 2021-2022 

van de doppen voor het KNGF! Dit jaar blijven we daar 

gewoon mee doorgaan. De kinderen sparen nog steeds 

enthousiast, getuige de 

telkens uitpuilende 

doppencontainer op school, en bij het KNGF zijn ze 

erg dankbaar voor. Door Jan en Annie uit Aalten 

(daar waar Basisschool de Arabesk de doppen 

brengt) is recentelijk de 51e container gedoneerd, 

met een gewicht van 5160 kilo en een opbrengst 

van € 1.160,00 voor KNGF. Daar zaten onze laatste 

zakken ook (weer) bij! Want in de zomervakantie is 

er weer een flink aantal zakken naar Aalten 

gebracht.  

En ook deze keer werd het weer als een hele 

belevenis ervaren. Zie bijgaand de vrolijke foto’s.  

 

 

De doppen vertrekken niet vanzelf 

Mocht je een keer naar Aalten willen om de doppen te brengen, laat het dan weten 

aan de OV (ov@basisschool-de-arabesk.nl) ter attentie van Fompke met je naam en 

telefoonnummer, dan kijken we of we dat/wat kunnen regelen! 
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Nog even een mededeling vanuit Jan & Annie die de doppen zorgvuldig selecteren voordat 

ze in de grote containers gaan: 

De (wat hardere) doppen zien ze WEL heel graag: 

 

 

 

 

Deze (dunne / zachte) doppen gelieve NIET 

meer in te leveren:  

Bedankt weer voor jullie bijdrage en ga zo door komend 

schooljaar! 

 

 

 

 

 



 

 

Rode loper 

We mogen dit nieuwe schooljaar de volgende kinderen welkom heten:  

 

 

 

Catalina  

&  

Alicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover. 

Dit was onze nieuwsbrief van 29 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? 

 
Denk aan de Deltadag op vrijdag 7 oktober. 

De school is dan gesloten voor alle kinderen 

 

 

 

  


