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Nieuws vanuit de directeur en het team
De beste wensen!
Via deze nieuwsbrief willen we alle leerlingen en ouders van de Arnoldus van Os
een goed en gezond nieuwjaar wensen. We hopen op een jaar waarin we van
en met elkaar leren en we door samen te werken mooie resultaten halen! Als team
zullen we ons ook richten op de toekomst van het onderwijs in het algemeen en
willen we dat gaan vertalen naar toekomstbestendig onderwijs voor onze school.
We houden u op de hoogte!

Goede voornemens brengen veranderingen met zich mee.
Een nieuw jaar brengt ook vaak goede voornemens met zich mee. Zo ook bij ons. Hieronder willen
we u informeren over zaken die in 2019 anders zullen gaan lopen op school. Leest u het goed door,
want er staan belangrijke zaken in!
Communicatie van mail naar ouderportaal
U heeft er in de afgelopen maanden al meer over gelezen en
gehoord, maar wij gaan werken met een nieuw
communicatiemiddel richting u; het ouderportaal van
Basisonline. U kunt daar o.a. informatie van de directeur en de
leerkrachten, de (jaar)agenda en foto’s van schoolactiviteiten
vinden. Alle ouders hebben een token ontvangen waarmee ze
zich kunnen aanmelden en de app op hun telefoon of tablet
kunnen installeren. Op de ouderavond van 12 december is er
een presentatie over Basisonline en de werking van de app
gehouden.
Mocht u de app nog niet hebben geïnstalleerd en/of geen werkend token (meer) hebben, neem dan
zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht van uw kind of onze ICT’er juf Danielle:
daniellebalvert@morgenwijzer.nl
Deze maand zullen er nog berichten naar u via de mail worden verstuurd, maar vanaf 1 februari zal
alle communicatie verlopen via het nieuwe ouderportaal van Basisonline!
Laatste nieuwsbrief
De nieuwsbrief die u nu ontvangt zal de laatste zijn op deze manier. Vanaf volgende maand krijgt u
berichten van mij in het ouderportaal van Basisonline. Ik zal dan niet meer 1 keer per maand de
berichten bundelen, maar u informeren op het moment dat het nodig is en/of het beste uitkomt.

Website
De website van de school is op dit moment ‘under construction’. We zullen namelijk de website, net
als het ouderportaal, via Basisonline krijgen. De nieuwe website zal gericht zijn op nieuwe ouders die
een school zoeken voor hun kind. Het ouderportaal richt zich tot de huidige ouders van onze school.
Natuurlijk kunt u op de website nog informatie vinden die voor u ook handig is. Zo staat de
schoolgids online, evenals verlofformulieren en een overzicht van studie- en vakantiedagen. De
komende weken zal de website helemaal gevuld worden.
Gezonde school: rookvrij schoolterrein!
Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze
school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit
onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen
gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een
rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt
ongewenst meeroken. Volgende maand hoort u wanneer ons schoolterrein
officieel ‘rookvrij’ wordt en op welke manier wij dit uitdragen!

Nieuwe medewerkers! Even voorstellen…
Na de kerstvakantie zijn er 2 nieuwe medewerkers gestart bij ons op school! Geen nieuwe
leerkrachten, maar medewerkers die een andere rol vervullen.
Kader Blijleven- Kilic is onze schoolondersteuner. Zij zal administratie- en conciërgetaken vervullen.
Wij zijn als team erg blij met de komst van een schoolondersteuner. Het zal zeker bijdragen aan
werkdrukverlichting!
Bernadette Heijkoop wordt de nieuwe coördinator van de overblijf tot de zomervakantie. Ze neemt
de coördinatietaken van Annemarie van Tuijl over en zal ook 4 dagen in de week op een groep staan
tussen de middag. Wij huren Bernadette in van Junis en zoeken ondertussen naar een permanente
oplossing voor de overblijf vanaf volgend schooljaar.
Hieronder stellen Kader en Bernadette zich aan u voor:

Ik ben Kader Kilic en ben 43 jaar. Ik woon al ruim 16 jaar in Alphen aan den Rijn samen met mijn
partner en 2 kinderen (dochter van 12 jaar en zoon van 9 jaar). Per 7 januari 2019 zult u mij vaker
zien. Ik kom dan de Arnoldus van Os 14 uur per week versterken als schoolondersteuner.
Ik heb er erg veel zin in en hoop u ook te ontmoeten. Ik sta open voor vragen dus
mocht u vragen hebben of kennis willen maken, dat kan.
Dit is mijn rooster:
Maandagmiddag 12:45 tot 16:45 uur
Dinsdagochtend 8:00 tot 12:00 uur
Donderdagochtend 8:00 tot 12:00 uur
Vrijdagochtend 1x in de 2 weken 09:00-13:00 uur
Tot snel!

Hoi! Mijn naam is Bernadette Heijkoop, 27 jaar en woonachtig
in Koudekerk aan den Rijn. In mijn vrije tijd ben ik aan het
volleyballen, hou ik van gezelligheid en geniet van heerlijk
glutenvrij eten.
Sinds 2011 ben ik werkzaam binnen Junis Kinderopvang en heb
ik op verschillende locaties binnen Rijnwoude gewerkt. 3 dagen
in de week werk ik op de naschoolse opvang 8+ groep Super
Stijn, doe ik 4 ochtenden de voorschoolse opvang op Stijntje
Stoer en 1 middag sta ik op diezelfde groep met de 4 tot 12
jarige in Hazerswoude – Dorp. 5 jaar lang heb ik ook de overblijf
op de Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk gedaan, maar daar is
nu een einde aan gekomen.
Met ingang van 2019 ben ik 4 dagen werkzaam op de overblijf
op de Arnoldus van Os. Ik heb er erg veel zin in en hoop de
kinderen en u goed te leren kennen. Heeft u vragen of
opmerkingen kunt u mij gerust aanspreken.

Oud papier opbrengst
In oktober is er weer oud papier opgehaald door onze trouwe hulpouders!
Dit heeft het hoge bedrag van €175,46 opgeleverd! We bekijken als team
waar we dit bedrag aan willen uitgeven. Maar één ding is zeker; het geld
komt altijd ten goede aan de leerlingen op onze school!

Nieuws vanuit de groepen
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen maand is de Arnoldus weer leerlingen rijker
geworden! Gibah Fofana en Syb van Went, welkom bij ons op school
en in de groep 1/2A van juf Wendy en juf Annemarie. We hopen dat
jullie een fijne en leerzame schooltijd zullen hebben.

Belangrijke data
Woensdag 16 januari
Dinsdag 22 januari
Donderdag 24 januari
Donderdag 7 februari
Maandag 18 februari
Donderdag 21 februari
Vrijdag 22 februari
25 februari t/m 1 maart

Oud papier!
Studiedag Arnoldus van Os. Alle leerlingen zijn vrij!
MR vergadering 19.30 – 21.00 uur
1e rapport mee gr 3 t/m 8 en OKR groep 8
10 minutengesprekken groep 1 t/m 8
10 minutengesprekken groep 1 t/m 8
Studiedag Arnoldus van Os. Alle leerlingen zijn vrij!
Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet, mede namens het team
Claire Pet

