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Quarantaineadvies
Op basis van het aantal positieve testuitslagen in een groep,
adviseert de GGD de school over een groepsquarantaine.
Het advies van de GGD is leidend. Mogelijk wijkt het advies
dat u heeft gekregen van de GGD af van het advies dat wij als school krijgen. We
begrijpen dat dit verwarrend kan zijn. Mocht u vragen hebben over het
quarantaineadvies, dan kunt u contact opnemen met de GGD.

Absentiemeldingen
Op dit moment worden er veel kinderen ziekgemeld of blijven thuis in verband met
corona of corona-gerelateerde klachten. Om zicht te houden op het ziekteverloop,
vinden we het fijn dat u ons informeert over de reden van ziek zijn. Dank daarvoor!

Kerstviering
Volgende week informeren wij u over hoe wij kerst
vieren op school. We willen het kerstdiner graag laten
doorgaan maar weten niet of dit mogelijk zal zijn binnen
de huidige maatregelen. Wordt vervolgd!

Een oproep van de MR
Zoals uw wellicht weet zijn Maaike Houweling, Irene
Wannet, Katrien Rutgers en Maarten Reesink als
ouders lid van de Medezeggenschapsraad.
Onze voornaamste taak binnen de
Medezeggenschapsraad is het belang van de ouders
mee laten wegen in de te nemen besluiten door de
directie van de school (het team van de Arabesk). Dit
doen wij door middel van het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan
de directie. Op deze wijze heeft dit ook in de afgelopen maanden rondom alle
coronaperikelen plaatsgevonden.

Vanwege de coronaperikelen zijn de afgelopen maanden zeer hectisch geweest.
Zowel voor u als ouder en voor de directie van de school, is en blijft het een
uitdaging om alles georganiseerd te krijgen.
Als gevolg van de hoge besmettingsaantallen heeft u wellicht ook al ervaren, dat uw
kind onlangs weer thuisonderwijs moest volgen.
De situatie kan met de dag veranderen en de school houdt u zo goed als mogelijk
hierover op de hoogte door middel van de nieuwsbrieven en berichten op de Social
Schools app. Er komt daardoor veel informatie vanuit de school op u af. Zo hebben
er in de afgelopen maanden meerdere overleggen tussen school en de MR
plaatsgevonden met als doel om elkaars ervaringen uit te wisselen en van hieruit de
informatievoorziening naar de ouders zo zorgvuldig mogelijk vorm te geven.
Wij kunnen ons voorstellen dat door de hoeveelheid aan informatie dat op u afkomt u
soms door de bomen het bos even niet meer ziet. Uiteraard vernemen wij dit als
oudergeleding van de MR dan graag van u. Uw ervaringen en zienswijze zijn
namelijk erg belangrijk voor ons om mee te nemen in onze adviezen aan het team
van De Arabesk. U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen
naar: mr@basisschool-de-arabesk.nl

Lezen op school en in de vakantie!
De bieb op school bestaat nu bijna een half jaar! De kinderen gaan iedere week een
keer naar de bieb om een boek te lenen. De meeste kinderen vinden dit heel leuk en
gaan soms ook even op het bankje zitten om alvast een stukje te lezen of om even
gauw een prentenboek te lezen, want dat blijft leuk om te doen!
Sommige kinderen vinden dat er nog veel meer boeken mogen komen, vooral Bboeken. Wij hebben dit bij het Rozet aangegeven en na de vakantie zullen er
geleidelijk aan steeds meer boeken komen.
Wij gaan ook een cursus volgen bij het Rozet om zelf meer te weten te komen over
kinderboeken en over hoe je kinderen kunt stimuleren om te lezen.
Volgende week krijgen de kinderen een eigen pasje van de
bibliotheek mee naar huis, zodat ze lekker naar het Rozet op
Kronenburg of in de stad kunnen gaan om boeken te lezen. Ook
krijgen de kinderen een pakketje mee om te blijven lezen. Groep
1/2 krijgt een leesbingo, groep 3/4 een zomertopboek en de
groepen 5 t/m 8 krijgt de Biebboys-challenge. Laat kinderen lezen
wat ze leuk vinden…….dan worden ze betere lezers! En vooral in
de vakantie blijft het belangrijk om te lezen
Wij zoeken nog ouders, die het leuk vinden om te komen helpen in
de bieb op de middagen van 12.30 tot 14.30 uur (het gaat om de
maandag-, dinsdag en donderdagmiddag). Aanmelden kan bij juf
Tjallina of juf Wilma (t.jezeer@basisschool-de-arabesk.nl,
w.groenenberg@bassisschool-de-arabesk.nl of via social schools)

Even voorstellen!
Hallo allemaal!
Mijn naam is Tara Oskarsson, ik ben 26 jaar en ik woon in
Huissen. Vanaf 1 december ben ik de nieuwe leerkracht
voor groep 4b. Hiervoor ben ik werkzaam geweest op een
andere school in Arnhem als leerkracht van groep 6 en 7.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen en om naar
Zumba te gaan. Ook spreek ik graag af met vriendinnen om
gezellig een avond bij te kletsen of om een dag naar een
leuke stad of pretpark te gaan. Daarnaast vind ik het ook
erg leuk om naar concerten of festivals te gaan.
Groetjes,
Tara
Beste ouders en verzorgers,
De eerste dagen met de kinderen uit groep 1/2b waren
erg fijn. Graag stel ik me even aan u voor. Ik ben heel
blij dat ik op basisschool De Arabesk mag werken met
zulke inspirerende collega’s én leerlingen.
Mijn naam is Mariska Kiewiet de Jonge, samen met
mijn man, en sinds corona ook weer met onze zonen
van 21 en 23 jaar, woon ik alweer zeven jaar met veel
plezier in Arnhem. Daarvoor hebben we tien jaar in
fascinerend China gewoond en gewerkt. Na
verschillende mooie marketingbanen besloot ik drie
jaar geleden de overstap te maken naar het onderwijs.
Een beslissing waar ik nog steeds heel blij mee ben. Ik geniet iedere dag van het
enthousiasme, de eerlijkheid en de openheid van kinderen. Onderwijs en het werken
met kinderen is mijn passie. In mijn vrije tijd sport ik graag en spreek ik vaak af met
familie en vrienden. Ook vind ik het leuk om te reizen met mijn gezin.
Ik kijk er erg naar uit om samen met mijn duo Marijn de kinderen van groep 1/2 B de
komende periode een veilige en vertrouwde omgeving te bieden en ervoor te zorgen
dat de kinderen in onze groep met plezier naar school gaan en het beste uit zichzelf
halen. Samenwerken en samen leren met de kinderen, ouders en collega’s vind ik
belangrijk en waardevol. Ik vertrouw erop dat we samen meer mogelijk maken. Ik
hoop, ondanks corona, dat we elkaar beter kunnen leren kennen. Voor vragen, kunt
u mij aanspreken op school of een mail sturen naar m.kiewietdejonge@basisschoolde-arabesk.nl / Social Schools.
Graag tot ziens en een hartelijke groet,
Mariska

Collegiale visitatie
Het bestuur en de scholen van de Delta
scholengroep hebben met elkaar afgesproken
dat zij de onderwijskwaliteit van hun scholen
willen bewaken en waar nodig verbeteren. Om
grip te krijgen op de eigen kwaliteit, maken zij schoolzelfevaluaties. Bij het bewaken
van de kwaliteit is het van belang om ook anderen te laten kijken naar de eigen
organisatie. Om deze reden en ook om met collega’s binnen de stichting samen te
kunnen leren, is ervoor gekozen om collegiale visitaties te organiseren.
Op donderdag 11 november 2021 was de collegiale visitatie op De Arabesk. 2
directeuren, 2 intern begeleiders, de beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit van
Delta en een lid van de PO-raad kwamen bij ons op school kijken.
Onze hoofdvraag aan de commissie was:
“Hoe implementeren we geïntegreerd het onderzoekend leren, het creatief
denkproces en thematisch onderwijs op De Arabesk?”
De commissie beschrijft over onze school o.a. het volgende:
“De leerkrachten stralen vertrouwen uit naar de leerlingen. Er heerst een positieve
sfeer in de school. We hebben dit als commissie ‘basisvertrouwen in elkaar’
genoemd. Wij zien leerkrachten die goede vragen stellen, vaak open vragen en als
het nodig is meer gesloten. Maar altijd nieuwsgierig en oprecht, geïnteresseerd in
wat de kinderen vinden.”
“In de school heerst een professionele cultuur. We hebben dat gezien en gehoord in
de gesprekken. Leerkrachten leren van elkaar, evalueren en proberen steeds te
verbeteren. De kenniskring heeft een belangrijke, maar nog groeiende rol in het
zorgen voor verbinding en overzicht.”
“De leerlingen zijn heel positief over de nieuwe werkwijze. Ze vinden het erg leuk, je
kunt een tijdje met een thema bezig
zijn. De kinderen vinden dat ze
uitgedaagd worden om verder te
denken. Ze vinden het leuk dat er
veel creatieve werkvormen aan bod
komen. Het werken met
‘aantekeningen maken’ in de
bovenbouw vinden ze erg handig.”
Een van de kinderen veronderstelde
overigens, dat alle scholen werkten
zoals De Arabesk nu doet. Op de
vraag van de commissie of ze het
aan andere scholen zouden
aanbevelen, gaf de leerling aan: “Dat zou je dan aan de kinderen van die andere
school moeten vragen. Die moeten dat dan maar eens gaan onderzoeken.”

De aanbevelingen die ons werden gegeven om uit te werken zijn:




Hoe volgen we de differentiatie van leerlingen,
Hoe beschrijven wij het geven van vertrouwen aan kinderen
Op welk moment stel je een bepaalde vraag. Met daarbij als centrale vraag:
wanneer zijn wij tevreden?

Bericht van de locatiebeheerder MFC
De kerstvakantie en ook de viering van het nieuwe jaar zijn al bijna in zicht.
Ondanks dat dit een tijd van gezelligheid en samen zijn is, ging het op de
Salamander de afgelopen jaren vaak gepaard met vernielingen.
Om dit zo veel mogelijk (en hopelijk geheel) te voorkomen heeft de gemeente
besloten om ook dit jaar weer Bouw-watches te plaatsen. Deze camera’s houden het
plein in de avonden in de gaten, en op die manier kan er ook direct op een verdachte
situatie geanticipeerd worden. Bouw-watches worden maandag geplaatst

Online ouderavond Mijn kind in balans
Graag attenderen wij u op de gratis online ouderavond ‘Je kind in balans’ op 14
december a.s. (zie bijgevoegde flyer).
Deze avond wordt ingegaan op de vragen: Wat is stress, angst en somberheid?
Hoe signaleer ik het bij mijn kind, hoe kan ik klachten verminderen, waar kan ik
terecht voor hulp?

Rode loper
Na half november zijn Cas, Tess, Adnane en
Mohamed op De Arabesk gestart.
Wij wensen ze een geweldige tijd bij ons op
school.

Had u dit al genoteerd?
14 en 21 december

advent vieringen

23 december

Kerstviering

25 dec - 9 jan

Kerstvakantie

12 januari

luizencontrole

2 februari

inloopochtend

4 februari

gekke ….. dag

4 – 14 februari

LOK/adviesgespr.

18 februari

pronkzitting

25 februari

Carnaval
coninurooster5-8

26 feb – 6 mrt

voorjaarsvakantie

Tot zover.
Dit was onze Nieuwsbrief van 9 december.
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!

