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Vervanging op De Arabesk

Graag attenderen wij u op de brief van het bestuur Delta Scholengroep in de bijlage.
Helaas merken wij steeds vaker dat er geen vervanger beschikbaar is. Wij proberen
de bezetting van de groep dan zo veel mogelijk intern op te lossen. Ook hierin
merken we dat de mogelijkheden steeds kleiner worden, omdat we te maken hebben
met positief geteste collega's, quarantaine en ziekte. Bij een tekort aan personeel is
thuisonderwijs daarom soms niet te realiseren. Om groepen te bemannen vervalt
regelmatig de ondersteuning in kleine groepjes of van individuele leerlingen. Tot aan
de voorjaarsvakantie werken wij in de basisgroepen, ook op de middagen, hierbij
doen we een beroep op collega's die parttime werken, zodat groepen de hele week
bemand zijn. We verwachten i.v.m. de hoge besmettingscijfers nog wel de nodige
uitval van personeel te hebben. We hopen dat iedereen gezond blijft, maar we willen
u alvast voorbereiden op een ander scenario.

Inloopochtend van woensdag 2 februari
komt helaas te vervallen

We vinden het ontzettend jammer dat, door de huidige
besmettingscijfers en bijbehorende maatregelen, de
inloopochtend over twee weken niet kan doorgaan. Op
donderdag 7 april hopen we u weer samen met uw kind
(-eren) te zien tijdens de volgende inloopochtend.

LOK-gesprekken groepen 1 t/m 6

In week 10 en week 11, vanaf 7 maart t/m 18 maart, zullen de LOK-gesprekken zijn
voor de groepen 1 t/m 6. Vanaf maandag 14 februari 19.00 uur kunt u zich via Social
Schools inschrijven.
Op een later tijdstip ontvangt u van ons de informatie of de gesprekken fysiek of
online zullen plaatsvinden.

Adviesgesprekken groepen 7 en 8

In week 7 en week 8, vanaf 14 februari t/m 24
februari zullen de adviesgesprekken zijn voor de
groepen 7 en 8. Op een later tijdstip ontvangt u van
ons de informatie of de gesprekken fysiek of online
zullen plaatsvinden.

Carnaval op de Araburcht
Momenteel is het zo, dat vanaf
groep 6 iedereen een mondkapje
draagt.
Hoe leuk zou het zijn als we op
maandag 14 februari allemaal een
mondkapje gaan dragen? Maar niet
zomaar een mondkapje!
Het is maandag 14 februari namelijk
‘’Gekke mondkapjesdag”.
Dit betekent dat iedereen met een
gepimpt mondkapje naar school mag
komen.
Misschien kun je wel iets heel
creatiefs bedenken, bijvoorbeeld met één of meerdere mondkapjes…
Wij zijn benieuwd!

Wie wordt de nieuwe baas van de school? ( Voor 1 dag )
Op Vrijdag 18 februari mogen alle leerlingen stemmen op de leerlingen van groep
8, die zich verkiesbaar stellen, doormiddel van een leuke act om het duo van de
Araburcht te worden.
Verder bereidt elke klas een act voor om deze op vrijdag 25 februari via een filmpje
te tonen aan de andere klassen.
Want op vrijdag 25 februari is het…Carnaval!!!!
Op de Araburcht mag iedereen dan verkleed naar school komen.

We vieren Carnaval dit jaar in de eigen
klas en krijgen bezoek van het
Araburcht duo met hun entourage, die
ons voorzien van drinken, ontbijtkoek
en een dropsleutel. Indien uw kind dit
niet mag hebben, wilt u dan zelf zorgen
voor een vergelijkbare vervanging en
deze vervolgens inleveren bij de
leerkracht.
Let op!! Dit is geen vervanging voor de fruit/groente snack en lunch. Geef dus
gewoon een fruit/groente snack mee en voor groep 5 t/m 8 ook de lunch.
Om 12.00 uur is het feest voor groep 1 t/m 4 afgelopen.
Voor groep 5 t/m 8 (continurooster) komt het feest om 14.00 uur ten einde. Voor
deze middag mogen er spellen van thuis meegebracht worden.

De leerlingenraad aan het woord
Hoi ik ben Roos en ik zit in groep 8. En ik ben Lisa-Marie en ik zit in groep 7. Wij
zitten in de leerlingenraad. Wij hebben besproken dat we de ideeënbus gaan
ophangen bij de bibliotheek.
Wat wij ook graag willen op het schoolplein is een vriendenbankje. Dat is voor
kinderen die dan even niemand hebben om mee te spelen. Als je daarop zit komt er
wel iemand die met je wilt spelen.
Ook hebben we besproken dat we meer
beweging willen in de klas, hiervoor gaan we
vragen bedenken en stellen aan de juffen en
meesters. En we willen allemaal dat we meer
zelf kunnen kiezen om te gaan doen bij crea
bijv. tekenen, verven of meer techniek
bijvoorbeeld klei.
Dit hebben wij besproken!
Groetjes de Leerlingenraad

Nationale voorleesdagen
Vanaf 26 januari tot 5 februari zijn de Nationale
voorleesdagen. Dit jaar staat het prentenboek “maar
eerst ving ik een monster” centraal. In deze week staat
het voorlezen aan jonge kinderen centraal die zelf nog
niet kunnen lezen. Door voor te lezen aan uw kind
worden er herinneringen gemaakt voor het leven!
Negen voorleestips voor ouders:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 | Kies het juiste boek. ...
2 | Maak voorleesrituelen. ...
3 | Kies een boek dat net iets te moeilijk is. ...
4 | Voorspel samen het verhaal. ...
5 | Leer van moeilijke woorden. ...
6 | Laat je kind vertellen. ...laat je kind meepraten over het boek
7 | Lees hetzelfde boek een paar keer voor. ...
8 | Een goede voorbereiding...lees de titel en praat over de voorkant

Poeziëweek: 27 januari tot 2 februari
Een dag ingesteld in
1999 door de UNESCO
met als doelstelling het
lezen, schrijven en
publiceren van poëzie te
bevorderen en de
taalkundige
verscheidenheid via
poëtische expressie
onder de aandacht te
brengen.
Het thema dit jaar: De
Natuur.
Vanuit Rozet hebben we twee prachtige boeken gekregen.
Groep1 t/m 4: Een krekel in mijn slaapzak en groep 5 t/m 8:

Verloren Woorden. Kinderen leren bijvoorbeeld het schrijven van een
acrostichon. Dit is een gedicht waarbij de eerste letters van iedere regel samen een
woord vormen.

Eerste heilige communie bijdrage de Eusebiusparochie
Ze komen er weer aan! De eerste communie en het vormsel, natuurlijk geheel
corona-proof. En de voorbereiding erop gaat ook weer beginnen. U kunt uw
kind(eren) weer opgeven (zie hieronder).
Op 15 en 22 mei biedt de parochie weer de eerste communie aan en op 19 juni het
vormsel. Alle kinderen die gedoopt en nu rond 7 jaar zijn, kunnen straks de eerste
communie doen en kinderen rond de 11/12 jaar het vormsel.
Voorbereiding hoort erbij: in een paar bijeenkomsten gaan we met elkaar op weg.
Door bijbel verhalen en gesprekken kunnen we groeien in het besef hoe God van
ons houdt en helpt.
Spreekt het je aan? Voor nadere info, ook over het doopsel, en opgave kunt u zich
wenden tot secretariaat@eusebiusparochie.nl. of bel op werkdagen 026 -442 45 67.

Rode loper
We heten de volgende kinderen welkom op De
Arabesk:
Antonio, Matthew, Hroar, Ivar, James, Adem,
Kyano, Bavo en Chevanie
We wensen jullie een fijne tijd op De Arabesk!

Had u dit al genoteerd?
14 februari

Gekke
Mondkapjesdag

4 – 14 februari

LOK/adviesgespr.

18 februari

Pronkzitting

25 februari

Carnaval
5-8 tot 14.00 uur

26 feb – 6 mrt

voorjaarsvakantie

Tot zover.
Dit was onze Nieuwsbrief van 20 januari.
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 zoeken met de
leerkracht van uw kind. Tot de volgende Nieuwsbrief!

