Nieuwsbrief Basisschool
De Arabesk
10 februari 2022

LOK-gesprekken
De afgelopen weken zijn er veel collega’s
en leerlingen uitgevallen door het
coronavirus. Hierdoor hebben wij een deel
van de midden-toetsen moeten
verplaatsen of nog niet af kunnen nemen.
Aansluitend analyseert de leerkracht alle
gegevens en worden ook de persoonlijke
gesprekjes met de leerlingen gevoerd.
Het kan zijn dat de leerkracht van de groep
van uw zoon of dochter de LOK-gesprekken moet verplaatsen, omdat alle informatie
ter voorbereiding op het gesprek nog niet compleet is. Als het LOK-gesprek wordt
verplaatst, wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd.

Meedenkavond MR
Vorig schooljaar organiseerden we als MR al een
meedenkavond. We vinden het de tijd rijp voor de tweede
editie en hebben gekozen voor een heel actueel thema.
We willen graag met u in gesprek over uw ervaringen en
bevindingen met betrekking tot de bovenstaande Lokgesprekken en nodigen u alvast uit om hiervoor 29 maart
vrij te houden in uw agenda.
Er wordt nog een keuze gemaakt of de meedenkavond fysiek, online of beide zal
zijn. Hiervoor zullen we in de komende tijd een poll uitzetten via Social Schools,
zodat u ook uw voorkeur met ons kunt delen en hopen van harte dat het u lukt om
aan te sluiten.
Mocht u overigens geïnteresseerd zijn in hetgeen besproken wordt: u vindt onze
notulen op de website en voor vragen en opmerkingen mailt u natuurlijk naar
mr@basisschool-de-arabesk.nl

Belangrijke oproep! Meld alle broertjes en zusjes geboren in 2018
en 2019 voor de voorjaarsvakantie al aan op school
We ontvangen de laatste weken weer erg veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen
op De Arabesk. Omdat we de komende maanden al weer starten met een opzet
voor de groepsverdeling voor komend schooljaar en met de gesprekken met ons
bestuur over de personele formatie die we krijgen voor komend schooljaar, is het
van groot belang om zo snel mogelijk een helder beeld te hebben van alle leerlingen
die op De Arabesk instromen tot en met juli 2023. Elke leerling telt bij de bepaling
van onze formatie door ons bestuur! En des te
meer formatie we als school volgend schooljaar
krijgen, des te meer ‘mankracht’ kunnen we
inzetten voor uw kind(-eren).
Daarom aan u de vraag om, wanneer u dat nog
niet heeft gedaan, uw kind(-eren) geboren in
2018 en 2019 zo spoedig mogelijk bij ons aan te
melden. Dat kan met het aanmeldingsformulier
in de bijlage bij deze nieuwsbrief.

NPO gelden: inzet op de Arabesk
De overheid heeft veel gelden
beschikbaar gesteld om de
negatieve effecten van de
corona–crisis kleiner te maken.
In een betrekkelijk korte tijd
moesten de scholen doordachte
keuzes maken over de
besteding, om de opgelopen
leerachterstanden weg te
werken. Zo ook De Arabesk.
Het bestuur van de
Deltascholen heeft ervoor gekozen om op bovenschools niveau een aantal
leerkrachten aan te nemen met het oog op het lerarentekort. Daarnaast hebben we
in juni 2021 aan de hand van een scan De Arabesk in kaart gebracht:
Op groepsniveau vielen de achterstanden mee. Groepen konden snel na de lockdown periodes het reguliere programma en leerlijnen oppakken, omdat het
thuisonderwijs voor meer dan 90% van de kinderen regelmatig en trouw is gevolgd.
Er zijn wel individuele verschillen in niveau ontstaan.
We hebben veel sociale én culturele momenten moeten missen en kinderen
moesten weer wennen om in de groep te functioneren. Vóór de coronaperiode zijn er
al keuzes in ons schoolplan gemaakt om ons onderwijs effectief te versterken. Daar
zetten we graag nóg intensiever op in.

De gelden voor de Arabesk zijn gereserveerd en worden in de loop van twee jaar
ingezet om:






Individuele achterstanden aanpakken middels:
o Inzet letterster digitaal (als vervolg op BOUW) voor kinderen met lees- en
spellingproblemen.
o Inzet rekensprint digitaal om de automatisering van het rekenen te
versterken
o Uitbreiden van de basisondersteuning:
 Een dagdeel extra voor onze leercoach en leerkracht en
onderwijsassistentie om spelling en begrijpend lezen tijdelijk
extra te ondersteunen met daarvoor effectieve methodieken.
 Een onderwijsassistent kan 12 uur per week gerichter inspelen op
werkhouding-, motivatie- en sociaal-emotionele problemen in
de onderbouw.
 De gedragscoach kan een dagdeel leerkrachten en kinderen
ondersteunen bij vragen op sociaal-emotioneel en
werkhoudingsgebied
De sociale en culturele bagage en ervaringen te versterken door:
o Uitbreiding uren vakdocenten beweging en muziek om alle kinderen nog
regelmatiger aanbod te bieden binnen deze ontwikkelingsgebieden.
o Het z.s.m. scholen van alle leerkrachten tot Rots & Watertrainers (helaas
door corona uitstel van de fysieke cursus).
Meer aandacht en differentiatie in de groepen te realiseren door:
o Het inzetten van extra leerkrachtformatie zodat er kleine groepen
gecreëerd kunnen worden binnen alle units. Dit is in ieder geval op de
ochtenden gerealiseerd.
o Versterken van de leerkrachvaardigheden: Leerkrachten ontvangen
een training Effectieve directe instructie en kunnen daarna bij elkaar op
lesbezoek. (Daartoe wordt een extra leerkracht en onderwijsassistentie
ingezet).

Helaas heeft de aanhoudende Coronacrisis en het lerarentekort ervoor gezorgd dat
het plan nog niet in volle kracht in werking is gebracht. Stap voor stap zijn we er mee
aan de slag gegaan.

Schoolontwikkeling in beeld
Met ons team zijn we onze visie en missie aan het actualiseren. Daarbij kijken we
ook naar de dingen waar we trots op zijn!

Schoolplein De Salamander
Eind 2021 is er een
begin gemaakt met de
vergroening van het
schoolplein. Er is toen
een haag geplant in het
verlengde van de
hoofdingang. Inmiddels
is daar ook een houten
hekwerk omheen
gemaakt, omdat er al
veel planten uitgetrokken
waren.
Eind februari (in de week voor de voorjaarsvakantie) worden er een aantal bomen en
heesters aangeplant. Ook worden er van wilgentenen afzettingen gemaakt. De
bomen, heesters en wilgentenen zijn door de gemeente beschikbaar gesteld. De
gemeente zorgt ook voor het aanplanten.

Het is de bedoeling, dat er een aantal leerlingen bij betrokken wordt d.w.z. met het
uithalen van de tegels, heesters planten en wilgentenen vlechten.
Er zal in de week voor en in de voorjaarsvakantie dus gewerkt worden op het
schoolplein. Natuurlijk zullen er maatregelen getroffen worden voor de veiligheid van
de kinderen.
We zijn nu met de leerlingen en de schoolpleincommissie aan het bepalen welke
speeltoestellen we precies willen. Hier hangt een behoorlijk kostenplaatje aan. We
hebben natuurlijk al best een aardig budget, maar er is nog meer nodig. We zijn
bezig met het opzetten van een actie voor het plein, zodat we ook echt iets leuks
neer kunnen zetten. In het najaar willen we dit realiseren. Dan zullen er ook nog
meer heesters en planten geplant worden.

De leerlingenraad aan het woord
Hallo ik ben Lenn van de leerlingenraad. We zijn nu bezig voor speeltoestellen voor
het schoolplein. Er zijn al leuke dingen gevonden, dus we gaan misschien met
stemmen bepalen. De dingen waar we uit kunnen kiezen zijn: een voetbalveldje, een
tunnel met een glijbaan, een parcours, een glijbaan huisje, klim spinnenweb, een
nestschommel.

Van de OR. Doppentoppers!
We sparen al behoorlijke tijd plastic doppen en
deksels waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de opleiding van de hondjes van het
KNGF. En daar zijn behoorlijk wat mensen
mee geholpen.
De doppen leveren we in bij Jan en Annie in
Aalten. Zij schreven een vrolijke boodschap
(midden januari):
“Dat we in 2022 maar weer nèt zo’n goed of
nog beter doppenjaar mogen hebben.
Dat begint er al best op te lijken, want we
hebben de eerste volle container alweer af
kunnen leveren!
En vanmorgen kregen we al bericht van het
KNGF, dat het weer een heel mooi bedrag is
om het jaar mee te beginnen.
Gewicht: 6460 kg.
Bedrag: € 1453,50.
Overigens is de kiloprijs verhoogd van:
0,20 cent per kg naar 22,5 cent per kg!
Allemaal heel erg bedankt en we gaan er weer
vrolijk tegenaan met elkaar!
Vrolijke groeten van Jan en Annie van het
Doppen-depot uit Aalten”
Renske en Lucas brachten een tijd terug een mooie lading van de door alle
leerlingen thuis gespaarde doppen:
“We zijn een tijdje terug bij Jan en Annie geweest. Wat een leuke ervaring en wat
een leuke mensen. Erg enthousiast en ze vertellen van alles over het project.
Bijvoorbeeld hoe het traject is, wat er met de doppen gebeurt, etc.
Het stuk rijden was zeer de moeite waard!!!”
En dat ziet u op de foto, waar het vrolijke tweetal hard aan het werk is om de door u
gespaarde doppen af te leveren. Wij hopen ook dit schooljaar weer voor een
goedgevulde container te mogen zorgen.

Schoolschaaktoernooi uitgesteld
In verband met de aantallen Corona
besmettingen bij de scholieren heeft het
bestuur van de Arnhemse Schaakacademie
besloten om het schoolschaaktoernooi uit te stellen.
Ze hopen zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum te komen; zodra deze bekend
is zullen wij u dit via deze Nieuwsbrief weer laten weten. De kinderen die zich
hiervoor hebben opgegeven kunnen zich dan weer opnieuw opgeven.
Met vriendelijke groet namens de Oudervereniging,
Aukje en Grace

Rode loper
In februari zullen de volgende
kinderen op De Arabesk starten.

Welkom:
Hugo, Lauren, Narek, Merijn en Ilan.

We wensen ze een hele leuke tijd bij
ons op school!

Had u dit al genoteerd?
14 februari

Gekke
Mondkapjesdag

14 – 28 februari

Adviesgespr. 7-8

18 februari

Pronkzitting

25 februari

Carnaval
5-8 tot 14.00 uur

26 feb – 6 mrt

voorjaarsvakantie

7-18 maart

LOK gesprek 1-6

09 maart

luizencontrole

25 & 28 maart

studiedagen: alle
kinderen zijn vrij

29 maart

MR
Meedenkavond

07 april

inloopochtend

15 april

Paasviering

18 april

2e Paasdag

23 apr-8 mei

Meivakantie

Tot zover.
Dit was onze Nieuwsbrief van 10 februari.
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 van 10 maart!

