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Nieuws vanuit de directeur en het team
Goede beoordeling van de inspectie!

16 oktober hebben we de hele dag bezoek gehad van 2 inspecteurs van de
onderwijsinspectie. De inspecteurs hebben in de groepen gekeken en met
directie, IB, leerkrachten, ouders en leerlingen gesproken. Ze hebben vooral
gekeken naar de standaarden:
- Zicht op ontwikkeling
- Veiligheid
- Kwaliteitscultuur
- Verantwoording en dialoog
Aan het einde van de dag hebben we meteen een terugkoppeling gehad. De inspecteurs waren
tevreden over wat ze hadden gezien, gehoord en gelezen. Ze vinden dat er in de afgelopen jaren
mooie stappen zijn gezet. Alle standaarden zijn ‘goedgekeurd’! Wij zijn als team trots op en blij met
deze uitslag. Samen met ouders en leerlingen werken wij er iedere dag hard aan om het best
mogelijke onderwijs neer te zetten. En de feedback van de inspectie doet ons extra beseffen dat we
op de goede weg zitten!

EU schoolfruit
Dit schooljaar doet onze school wederom mee aan het EU schoolfruit!
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten.
Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks groente
en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de
Europese Unie. Vanaf maandag 12 november t/m vrijdag 19 april zullen alle leerlingen
van de Arnoldus van Os op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente
aangeboden krijgen als tussendoortje om 10.00 uur. U krijgt voorafgaand aan de
woensdag, donderdag en vrijdag een mailtje waarin u kan zien om welk fruit of groente
het gaat. Mocht uw kind(eren) het aangeboden fruit of groente echt niet lusten dan mag
u zelf een alternatief aan fruit of groente meegeven. We hopen als school dat leerlingen
zo veel mogelijk aangeboden fruit en groente eten en willen proberen.

Oud papier opbrengst
In augustus is er weer een mooi bedrag opgehaald door alle
vrijwilligers: €125,84! Dank jullie wel voor alle moeite!
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Nieuws vanuit de groepen
GVO groep 3 t/m 6
Meester Arie heeft groep 3 t/m 6 vanaf de zomervakantie iedere dinsdagochtend GVO gegeven over
het christendom (PC). Hieronder kunt u informatie vinden van hem over de lessen:
De eerste periode GVO ligt alweer bijna achter ons. Wellicht heeft u al verhalen van uw kind(eren)
gehoord over wat we hebben gedaan. Hier nog een korte terugblik op de achterliggende periode. In
de eerste les hebben we met elkaar kennis gemaakt. In de tweede les hebben we met elkaar
nagedacht over het scheppingsverhaal wat in de Bijbel staat. Na afloop van deze les hebben de
kinderen uit de middenbouw een kleurplaat gemaakt en de kinderen van de bovenbouw een elfje (een
soort gedichtje). Hierna hebben wij het gehad over Kaïn en Abel, we hebben hieruit geleerd wat je
kunt doen als je je niet belangrijk voelt. Onze conclusie was dat je het dan moet zeggen! In de les
daarna hebben we het gehad over een man die een hele grote boot moest bouwen omdat er een
ramp op de wereld zou gebeuren, het verhaal van Noach. In de laatste les voor de herfstvakantie
hebben we het gehad over verschillende soorten vriendschappen die er zijn, naar aanleiding van de
Kinderboekenweek. De 2 lessen na de herfstvakantie hebben we ons voorbereid op de laatste les van
volgende week. We zullen dan namelijk de PKN kerk ‘de Hoeksteen’ in Benthuizen bezoeken!
Meester Arie zal zoals u hierboven kunt lezen met de leerlingen naar PKN kerk ‘de Hoeksteen’ gaan
om daar een rondleiding te krijgen. De eigen leerkracht van uw zoon of dochter gaat ook mee. De les
zal gewoon onder schooltijd plaatsvinden.
Vanaf dinsdag 20 november zullen de nieuwe GVO lessen starten. Deze periode staat het hindoeïsme
centraal. In de volgende nieuwsbrief zal de leerkracht die de lessen gaat geven zich aan u voorstellen.

Nieuws van de overblijf
De Arnoldus van Os is dringend op zoek naar volwassenen die kunnen helpen bij het overblijven
tussen de middag voor de rest van dit schooljaar!
Bent u of kent u iemand die het leuk vindt om onder- of bovenbouwleerlingen te begeleiden tussen
11.30 en 13.00 uur? Het gaat om het samen lunchen, buitenspelen en wat kleine hand- en
spandiensten die erbij horen. De dagen waarop er overgebleven wordt zijn maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. U kunt op onderstaand strookje zelf aangeven op welke dagen u beschikbaar
bent. Het strookje mag ingeleverd worden vóór vrijdag 16 november bij de leerkracht van uw kind of
bij de coördinator van de overblijf, Annemarie Tuijl. Na inlevering van het strookje zal de coördinator
van de overblijf contact met u opnemen om de praten over de precieze invulling, de voorwaarden
van en de vergoeding voor het werken bij de overblijf. Samen kijkt u of en wanneer u kan starten.
U kunt ook een mail sturen naar directie@arnoldusvanos.nl waarin u aangeeft interesse te hebben.
Annemarie van Tuijl zal dan contact met u opnemen.
Als u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot Annemarie Tuijl (06-12376422) of juf Claire.
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Ja, ik ga graag in gesprek om te kijken of ik kan helpen bij de overblijf op de Arnoldus van Os.
Naam:
Telefoonnummer waarop ik goed te bereiken ben:
Ik zou eventueel op maandag/ dinsdag/ donderdag/ vrijdag kunnen (omcirkelen wat van
toepassing is).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MR- Nieuws
De tweede vergadering van de MR is woensdag 21 november om 19.30 uur.

Belangrijke data
Woensdag 21 november
Dinsdag 27 november
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december

MR vergadering 19.30 – 21.00
Oud papier
Schoentje zetten groep 1 t/m 4
Sinterklaas
Starttijd 9.30 uur

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 5 december.

Met vriendelijke groet, mede namens het team
Claire Pet

Nieuwsbrief schooljaar 2018-2019

3

Ingezonden stukken
Theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met je kind’
in Alphen aan den Rijn

Een scheiding zorgt vaak voor verdriet, emoties en ruzies. Voor
kinderen verandert er veel in korte tijd. Ze moeten misschien
ergens anders gaan wonen. Of een van de ouders krijgt een
nieuwe partner. Hierdoor raken ze hun gevoel van veiligheid en
geborgenheid kwijt. Wat kun je doen om de scheiding voor
kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen? Hoe kunnen ze
verder na de scheiding?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op maandag 12
november de theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met je
kind?’ over situaties die voorkomen tijdens een scheiding.
Herkenbare en emotionele situaties. De spelers bespreken met de
toeschouwers wat je in die situaties wel en wat je niet moet doen. Ook is er ruimte om ervaringen, tips
en knelpunten te delen.
Leuke theatervoorstelling voor ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, etc., én professionals die op een
toegankelijke manier willen kijken, luisteren en praten over het effect van een scheiding op kinderen.
Datum en locatie
Datum:
maandag 12 november 2018
Tijd:
19.30-21.30 uur
Locatie:
Theater Castellum, Rijnplein 1-3, Alphen aan den Rijn
Kosten:
€5,- p.p.
Belangstelling? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of via deze link. We willen graag weten op
hoeveel mensen we kunnen rekenen. En zo kunnen we je bereiken als er onverhoopt wijzigingen zijn.

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
@cjgcursus
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Uitnodiging
Webinar
15 november 2018
CJG-Webinar Pubers zijn leuk!
Voor wie
Ouders van (aanstaande) pubers & andere belangstellenden

Waar
Thuis vanaf de bank via internet

Samenvatting
In deze online lezing krijg je volop inspiratie om het leven met je puber (nog) leuker en
gezelliger te maken!
Bij een webinar kun je als ouders op een afgesproken dag en tijd vanuit huis via internet
inloggen op een live video/chatsessie over een bepaald onderwerp. Jij ziet hen, zij zien jou
niet.
Dit webinar wordt verzorgd door Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, waarin
zij alles verteld over pubers.
Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers
namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Aan ons als ouder om daar
zo goed mogelijk op in te spelen. Dat valt niet altijd mee en daarom is een beetje inspiratie
bij al die uitdagingen soms best fijn en handig.
Wat schuilt er achter het dwarse en stoere gedrag van een
puber, wat maakt de puberteit voor een kind zo lastig en
vooral: hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee om?
Welke manier van communiceren werkt het beste? Hoe
kan je de lol weer inzien van die worstelende puber?
Een lezing vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische
tips die je direct in de praktijk kunt brengen.
Tischa neemt je op een heldere, praktische en
laagdrempelige manier mee in haar visie op opvoeden en omgaan met pubers. Met humor,
zelfspot (zelf pleegmoeder zijn is echt wat anders dan andere ouders coachen), positief en
vooral gericht op ontdekken wat werkt voor jou en jouw kind. Want elke puber is anders en
elke ouder ook.

Wanneer?
Donderdag 15 november 2018 van 20.30 tot 21.30 uur

Aanmelden: www.cjgalphenaandenrijn.nl
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