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Culturele Week 
We hebben genoten van onze culturele week. We vonden het geweldig om samen 
met de kinderen en allerlei ingevlogen personen en organisaties, actief bezig te zijn 
in het kader van het Creatief Proces van de leerlingen.  
Hoewel we de weersomstandigheden eerst wat spannend vonden, werd het ons 
uiteindelijk van harte gegund. We genoten van alles wat de kinderen aan u en elkaar 
konden laten zien of horen tijdens de Culturele Avond, die in het teken stond van Het 
Vrijheidsfestival. 
Naast al deze feestelijkheden hebben we, vooral dankzij uw bijdragen, een prachtig 
bedrag mogen ophalen, dat volledig ten goede komt aan Hulp in Oekraïne. Naar 
boven afgerond zijn we trots op de opgehaalde €1500! 
 
 
 

 



Schoolbreed thema Onze Groene Wereld 
Deze week openden we ons schoolbrede 
thema over ‘Onze Groene Wereld’, waar 
we de komende weken over werken. 
 
In de groepen 1 t/m 4 ligt de nadruk op 
(het omgaan met de) natuur om ons heen, 
groeien en bloeien, reizen. 

Pientje ging op onderzoek uit in de tuin 
van tante Ans, maar tante Ans had er 
maar weinig tijd voor: zij was vooral druk 
met het inpakken van haar koffer om op 
vakantie te gaan. Gelukkig hielpen Pientje 
en de kinderen goed mee én leerden ze 
een nieuw lied! En beide units kregen een 
aardbeienplant om te verzorgen! 

 

Het schoolbrede thema is in unit 5 tot en met 8 geopend doormiddel van de grote 

klimaatquiz. Meester Sjaak was de quizmaster en stelde veel vragen m.b.t. 

duurzame energie.  

Er waren twee teams; twee leerlingen streden tegen meester Eelco en juf Cindy. Het 

eindigde met een gelijkstand. Iedere unit kreeg een aardbeienplant als prijs. 

 

 

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan Onze Groene Wereld! 
Heeft u, of een enthousiast familielid, werkzaamheden of een hobby die aansluiting 

hebben bij het thema, dan nodigen we u van harte uit om er iets over te vertellen in 

de vorm die bij u past.  

 

Stuur een bericht naar de leerkracht van uw kind om erover in overleg te gaan. 

  



De oudervereniging zoekt enthousiaste en 

betrokken ouders! 

Altijd al meer betrokken willen zijn op school en gezellig 

mee kunnen helpen en kijken bij de activiteiten van je 

kinderen? Dan is de oudervereniging misschien iets voor 

jou! 

De taken en activiteiten van de oudervereniging zijn 

heel divers: 

* We zijn een aanspreekpunt voor ouders; we 

vertegenwoordigen ouders binnen de school. Regelmatig worden we aangesproken 

over zaken die op school spelen. Betreft het een onderwerp waarbij het gaat om het 

welzijn van de ouders of kinderen dan zullen we dit oppakken; 

* We ondersteunen de leerkrachten bij activiteiten die tijdens of buiten schooltijd 

plaatsvinden. Het gaat om onder andere de volgende activiteiten: schoolkamp groep 

1-8, de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, de 

Culturele avond, de playbackshow, het afscheid van groep 8 en de thema-avonden; 

* Het beheer en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage ligt ook bij de OV. Alle 

hierboven genoemde activiteiten brengen kosten met zich mee. Jaarlijks vragen we 

aan alle ouders/verzorgers een financiële bijdrage. Met deze gelden kunnen alle 

activiteiten worden bekostigd. Ondanks dat de hoogte gemiddeld is, beseffen we ons 

ter dege dat het voor iedere ouder/verzorger toch wel weer een bijdrage is die we 

vragen. We zijn daarom heel zorgvuldig bij de besteding ervan; 

* Aansluitend aan deze jaarlijks terugkerende activiteiten houden we ons bezig met 

het opzetten van nieuwe zaken. Afgelopen jaar hebben we met de school 

meegedacht over de pr. van de school. Daarnaast zijn er tijdens de 

Kinderboekenweek weer mooie boeken per unit aangeschaft, de kinderen zijn 

verwend door Sinterklaas met voor de onderbouw een individueel cadeau en voor de 

bovenbouw een klassencadeau. We hebben tijdens de kerst gezorgd voor een 

gezellige ambiance en met het schoolkamp voor de accommodatie, het vervoer en 

de boodschappen. En zo zijn er het hele jaar door zaken waar wij met uw bijdrage 

de school ondersteunen om er een leuk, leerzaam feest van te maken. 

We staan altijd open voor nieuwe ideeën! 

Komen je ons versterken tijdens activiteiten?  

We zouden het erg gezellig vinden om je te verwelkomen. 

Voor meer info en vragen kan je een e-mail sturen naar: ov@basisschool-de-

arabesk.nl  

 

  

mailto:ov@basisschool-de-arabesk.nl
mailto:ov@basisschool-de-arabesk.nl


Juf Mirjam met Delta Wereldscholen sportief in actie 

Inmiddels alweer een week 

geleden vertrok ik met 25 

fietsers naar Sault in Frankrijk. 

Vanaf maart hebben we 

wekelijks op zondag getraind 

om ons voor te bereiden op het 

beklimmen van de kale berg. 

Op vrijdag 27 mei was het 

zover en gingen we de echte 

challenge aan om de Mont 

Ventoux te beklimmen met de 

racefiets. Het was een enorme 

uitdaging maar het is helemaal 

gelukt. Wat ook gelukt is, is dat 

we het streefbedrag van 

60.000,00 euro bijna hebben 

bereikt.  

Er stroomt nog steeds geld binnen dus ik verwacht dat we het echt gaan halen. Met 

het geld ondersteunt Delta Wereldscholen hele mooie onderwijsprojecten in Kenia, 

Nepal en Malawi. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw steun en belangstelling!  
Mirjam van Polanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wijzigingen in uw Social Schools App 

Na de meivakantie zijn Persoonlijke berichten en Gesprekken samen veranderd in 

een nieuwe versie van gesprekken.  

Eindelijk geen verwarring meer over of je een berichtje nou in een gesprek of een 

persoonlijk bericht had ontvangen.  

Benieuwd wat er beter is? 

Verbeteringen ten opzichte van Persoonlijke 

berichten 

 

 

 

 

1 Eén plek voor persoonlijke communicatie met 

de leerkrachten van je kinderen. 

Persoonlijke berichten verdwijnen uit de tijdlijn, 

er is voortaan één overzichtelijke inbox met alle 

gesprekken die je hebt met de leerkrachten van 

je kinderen. 

 

 

 

2 Houd je inbox opgeruimd 

Je kunt gesprekken archiveren zodat je 

lijst met gesprekken lekker opgeruimd 

blijft.  

 

 

 

 

 

3 Overzichtelijkere meldingen 

Een gesprek komt bovenaan te staan als er een 

nieuwe reactie is van de leerkracht. 

 

 

 



 

Verbeteringen ten opzichte van Gesprekken 

1  Je start een gesprek nu vanaf het gesprekkenscherm zelf 

Je hoeft niet meer naar de profielpagina van een gebruiker om een gesprek te 

starten 

 

 

2  Meerdere deelnemers 

Je kunt nu een gesprek starten met meerdere 

deelnemers, bijvoorbeeld beide leerkrachten van je kind, 

of een leerkracht en de IB’er.. 

 

 

 

 

 

 

3  Voeg bijlagen toe in gesprekken 

Je kunt nu ook bijlagen toevoegen aan berichten in 

een gesprek 

 

 

Wat gebeurt er met oude gesprekken en persoonlijke berichten? 

Je oude persoonlijke berichten blijven inzichtelijk in de tijdlijn op het homescherm, 

eigenlijk zoals je gewend bent. 

Je oude gesprekken zijn tot het eind van het schooljaar inzichtelijk via een link in het 

nieuwe gesprekken scherm. 

 

 

 

  



Op de Rode loper  

De afgelopen weken zijn 

Margot, Emal, Anesu, 

Noor, Israe, Sheena en 

Lev  op de Arabesk 

gestart.  

We wensen deze 

nieuwe leerlingen een 

hele fijne tijd bij ons op 

school!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover. 

Dit was onze Nieuwsbrief van 2 juni 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! 


