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Sinterklaas is weer in het land met de pieten en zijn paard!
De groepen 1-2 leven ontzettend mee met de avonturen
van Sint en de Pieten in het Sinterklaasjournaal. Met
mooie bijdragen van ouders hebben ze nu een echte
paardenstal om in te spelen. In de laatste week van
Sinterklaas gaan ze allerlei extra leuke dingen doen die
nog even een verrassing blijven.
De groepen 3-4 gaan met Kaatje op zoek naar
Sinterklaas in het Openluchtmuseum. Dat belooft een
leuke reis naar het verleden te worden!
De groepen 5-8 trekken lootjes en knutselen een leuke
surprise voor elkaar. Ieder jaar weer iets om naar uit te
kijken!
Op dinsdag 23 november mogen alle kinderen hun
schoen zetten.
Vrijdag 3 december hopen we Sinterklaas en zijn
pieten te verwelkomen op De Salamander. De Sinterklaasintocht en de viering op
school zullen zonder ouders zijn.
Ouders van kinderen met allergieën of speciale dieetwensen willen we vragen om
een alternatieve traktatie te verzorgen voor het schoenzetten en de
Sinterklaasviering op school en deze tijdig af te geven bij de leerkracht van uw zoon
of dochter.

Op weg naar een groen schoolplein

Al een paar jaar zijn we
bezig met plannen om het
schoolplein leuker én
vooral groener te maken.
Kinderen hebben
aangegeven dat het plein
veel te saai is en hebben
uitgetekend hoe zij het
plein zouden willen. Ze
zouden veel meer
uitdagende

speelmogelijkheden willen om te
ontdekken, samen te spelen en te
bewegen. Daarnaast is er behoefte aan
schaduwplekken, waar je op hete dagen
de hittestress kunt ontlopen.
Ook ouders en leerkrachten zouden voor
hun kinderen een ander plein willen.
De Arabesk, de Schatgraaf en de Skar
hebben de handen ineengeslagen en
samen met een groep ouders plannen
gemaakt om het schoolplein te
vernieuwen en te vergroenen. Helaas is dit een traag proces. Een MFC heeft met
veel betrokkenen te maken en de besluitvorming verloopt daardoor via vele schijven.
Verder kwam er nog een verbouwing tussendoor die het proces vertraagde en
vervolgens gooide Corona roet in het eten.
Als gevolg van de verbouwing heeft de overkapping plaats gemaakt voor lokalen,
waardoor er een schaduwrijke speelplek is verdwenen. Met name aan de Zuidkant
van het schoolplein is het ’s zomers ontzettend heet en is er nauwelijks een
schaduwrijk plekje te vinden, daarom moest hier snel iets aan gebeuren.
Op vrijdag 5 november is een enthousiaste groep kinderen van de Arabesk, de
Schatgraaf en de SKAR begonnen met “tegels wippen” en op woensdag 10
november op Boomfeestdag, hebben de kinderen een ligusterhaag geplant. De
volgende stap is het planten van
bomen aan de Zuidkant van het plein.
De vergroening van het schoolplein is
hiermee begonnen. We staan te
trappelen om nog meer te realiseren,
maar zijn afhankelijk van toezeggingen
door de gemeente en aangevraagde
subsidies. We hopen komend halfjaar
meer dingen te realiseren en kunnen
de kinderen beschikken over een
groen, uitdagend (en bij warm weer
schaduwrijk) schoolplein.

Vuurwerk

In de herfstvakantie is er veel vuurwerk afgestoken,
zowel op het schoolplein als in het nabijgelegen park.
Hierbij werden prullenbakken vernield en werd er veel
geëxperimenteerd met vuurwerk. De handhaving is
hiervoor al een aantal keer ingeschakeld.
Het afsteken van vuurwerk rond deze tijd is natuurlijk in
eerste instantie al verboden, maar wat we vooral
belangrijk vinden is de veiligheid van de kinderen zelf.
Wij vragen jullie daarom samen met uw kind hierover te
praten.

Rode loper

In de eerste weken van november
verwelkomen we de volgende nieuwe
leerlingen op De Arabesk:
Yalina, Sara, Tess en Cas!
We wensen jullie een geweldige tijd op De
Arabesk!

Aanmelden van broertjes en zusjes
De komende maanden wordt er al een eerste
inventarisatie gemaakt van de groei die alle
scholen doormaken, zowel voor dit
schooljaar, als voor schooljaar 20222023.Heeft u een of meerdere kinderen die
voor 1 augustus 2023 4 jaar worden en die
u nog niet heeft aangemeld, wilt u uw
zoon of dochter dan aanmelden bij ons op
school? Dit kan door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier:
https://www.basisschool-de-arabesk.nl/aanmelden

Pietengym

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in ons
land. Het sinterklaasfeest willen we dan
ook dit jaar weer groots gaan vieren met
alle kinderen tijdens de Pietengym.
Hier leren ze wat echte pieten allemaal
moeten kunnen. We lopen over daken,
gooien pakjes in de schoorsteen, springen
van dak naar dak en nog veel meer…
Heeft uw kind een stoer pietenpak, een
sinterklaaspak, pietenmuts, mijter of iets
anders om aan te trekken? Laat hem of
haar deze dan meenemen en vergeet de
gymschoenen niet.
Groep 1 t/m 4
Datum:
Donderdag 2 december tijdens de reguliere gymles.
Groep 5 t/m 8
Datum:
Maandag 29 november tijdens de reguliere gymles.
Met sportieve groet,
Beweegteam Arabesk

Inloopochtend van dinsdag 30
november vervalt helaas
We vinden het ontzettend jammer dat, door de
huidige besmettingscijfers en bijbehorende
maatregelen, de inloopochtend over
anderhalve week niet kan doorgaan. In februari
hopen we u weer samen met uw kind(-eren) te
zien tijdens de volgende inloopochtend.

School schaken: een bericht van de oudervereniging
Zoals het er nu naar uitziet gaat school schaken door, maar dit is
afhankelijk van de coronaregels. We houden u op de hoogte.
Mocht dit doorgaan, dan zal het toernooi eind januari plaats gaan
vinden. Een specifieke datum volgt zo spoedig mogelijk.
Groetjes Aukje en Grace van de OV

Schoolfruit

Het schoolfruit is weer op school. U las het in een op zichzelf
staand bericht via SocialSchools. Voor wie interesse heeft in het
aanbod van de leverancier: Het fruit wordt aangeleverd door
Frupaks-Vernooij.
Overigens nogmaals de mededeling dat het fruitaanbod een
aanvulling is op fruit dat de kinderen zelf al naar school meenemen.

Had u dit al genoteerd?
03 december: Sinterklaasviering
07/14/21 dec: Adventvieringen
23 december: Kerstdiner
24 december: continurooster voor 5-8
25 december – 9 januari: Kerstvakantie

Tot zover.
Dit was onze Nieuwsbrief van donderdag 18 november
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!

