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Schoolfotograaf
Zoals u weet komt op 28 en 29 september de
schoolfotograaf om ons weer te vereeuwigen tijdens
een fotomomentje. Of u daarvoor een nieuwe outfit
laat aanmeten, of een kappersafspraak maakt, mag u
zelf weten.
Dit jaar krijgen wij een nieuwe fotograaf, dit zal de
‘Nieuwe Schoolfoto’ uit Utrecht zijn. Er zal tevens een
nieuwe opzet zijn voor de klassenfoto.
Meer informatie hierover komt t.z.t.

Jaarplanner en studiedagen
Afgelopen week hebben alle leerlingen de jaarplanner mee
naar huis gekregen. De Deltadag op vrijdag 25 maart is
voor alle leerlingen een studiedag. Op de jaarplanner mist
daarnaast nog één studiedag. Zodra bekend is welk
programma wij op de studiedag gaan volgen en deze
datum is vastgelegd, dan zullen wij de datum met u
communiceren. De datum zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 vallen.

Bereikbaarheidsformulier en toestemming beeldmateriaal
Uw kind heeft een bereikbaarheidsformulier
meegekregen. Wilt u dit formulier helemaal invullen,
zodat wij weten wie we kunnen bellen bij
calamiteiten? We ontvangen de formulieren graag
uiterlijk maandag 13 september retour in de klas.
Hetzelfde geldt voor het formulier toestemming
beeldmateriaal; deze hoeft u alleen maar mee te
geven als u wijzigingen wilt aanbrengen in de
toestemming die u eerder heeft gegeven.

Inloopmiddagen
Dit schooljaar starten wij met inloopmiddagen om de
kinderen de gelegenheid te geven hun klas te laten
zien aan ouders en iets te vertellen over hun
activiteiten op school. Om de veiligheid en de 1,5
meter te kunnen waarborgen, kiezen wij ervoor om met
tijdvakken te werken. U kunt zich binnenkort
inschrijven via de agenda van Social Schools voor de
eerste inloopmiddag op maandag 27 september.
Dit schooljaar zijn er 5 inloopmiddagen op wisselende
dagen in de week.

Gebruikersgegevens Microsoft Teams
Helaas is het nog steeds mogelijk dat
groepen kinderen thuis komen te zitten in
verband met de coronamaatregelen. We
proberen dan zo snel mogelijk
thuisonderwijs op te starten. Op het
moment dat wij thuisonderwijs verzorgen
doen wij dit via Microsoft Teams.
Hiervoor is het belangrijk dat alle
kinderen toegang hebben tot hun online
omgeving. Deze week ontvangen alle
kinderen de gebruikersgegevens voor Microsoft Team. Wij willen u vragen om de
gegevens goed te bewaren en alvast te kijken of het lukt om in te loggen.

Verjaardag vieren op de Arabesk
Bij de start van het schooljaar even een
reminder over het vieren van de verjaardag
van onze kinderen. Ook voor de nieuwe
ouders is het fijn om te weten hoe wij dit doen
op
De Arabesk.
In samenspraak met de MR-OR en Leerlingforum is in 2020 besloten dat wij de verjaardag
van onze kinderen op een bijzondere manier
vieren. Bijzonder omdat het kind niet trakteert
maar op school die dag in het zonnetje wordt
gezet zodat het kind met mooie herinneringen
kan terugkijken op deze dag.
Hoe ziet de dag eruit?
1) Een (Gynzy) verjaardagstaart wordt op het bord getoond of in de klas klaargezet.
2) De klas zingt de jarige toe.
* In groep 1-2 mogen ouders hierbij aanwezig zijn (zodra dit weer is mogelijk is
i.v.m. Corona)
3) Het kind is zichtbaar jarig (sjerp, hoed/muts, versierde stoel of werkplek etc.).
4) Elke groep en dus ieder kind maakt tijdens de Gouden Weken een
verjaardagskalender.
5) Tijdens de Gouden Weken maakt iedere groep, in samenspraak met elkaar, een
Feestdoos. Hierin komen kaartjes met activiteiten waaruit de jarige die dag een
keus mag maken (+/- twee kaartjes kiezen)
6) De pagina van de verjaardagskalender wordt gebruikt als kaart. Op de achterkant
schrijven klasgenoten hun naam en de leerkracht schrijft een verjaardagswens
aan de jarige. De jarige krijgt de kaart mee naar huis.
7) De kinderen krijgen een zelfgemaakt presentje mee naar huis.
NB. Niet ieder kind staat graag in het middelpunt van de belangstelling. De
leerkracht overlegt met het kind en stemt keuzes hierop af.

Buitenschoolse creatieve en culturele activiteiten
In de bijlage vindt u leuke informatie met betrekking
tot de Kidsclub en de Meidenclub. Zij bieden een
creatief programma aan voor diverse leeftijden op
Schuytgraaf.
Ook informatie met betrekking tot de feestelijke Opening van het Cultureel Seizoen
van Theater De Kik in Elst,
aanstaande zondag, waarvoor
onze eigen Meester Bart zelfs
de illustratie voor de flyer
verzorgde.

Danslessen

Ook dit schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 danslessen van 2ejaars studenten van ArtEZ. We zijn erg blij dat we deze samenwerking hebben
kunnen voortzetten bij ons in de school!
De lessen vinden plaats van 29 september tot 18 november. De kinderen in de
groepen 1 t/m 4 krijgen dansles op woensdag en de kinderen van groepen 5 en 6 op
de donderdag. Omdat bewegen centraal staat is comfortabele kleding geen
overbodige luxe.
De periode wordt afgesloten met een heuse Dansdag. Meer hierover in een
volgende nieuwsbrief!

Had u dit al genoteerd?
20 sept.

Informatieavond
groep 1 t/m 8

21 sept.

Start Inschrijving
LOK/start-gesprekken

27 sept.

Inloopmiddag 1 t/m 8

28/29 sept. Schoolfotograaf

Tot zover.
Dit was onze Nieuwsbrief nr. 2 van 9 september.
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 Nieuwsbrief nr. 3 op 30 september.

