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Een nieuw schooljaar!
Hierbij ontvangt u de eerste ‘officiële’ nieuwsbrief van dit schooljaar! Iedere eerste woensdag van de
maand kunt u een nieuwsbrief verwachten. In de brief staat informatie vanuit de directeur en het
team, nieuws vanuit de groepen en eventueel vanuit de MR (Medezeggenschapsraad), OV
(Oudervereniging) en/of de overblijf. Ook zal er altijd een overzichtje met belangrijke data voor de
aankomende maand in staan en is er ruimte voor informatie vanuit externe instanties.

Nieuws vanuit de directeur en het team
Schoolgids en kalender 2018-2019
Inmiddels staat de kalender van schooljaar ’18-’19 op de website en de schoolgids zal spoedig volgen.
Ze zijn beide ook uit te printen als u dat prettig vindt.

Personeel 2017-2018
Hieronder vindt u een overzicht wie van het team dit schooljaar wanneer werkt en in welke functie:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 1/2A
Wendy
Annemarie
Annemarie
Wendy
Wendy
leerkracht(en) Rispens
van Winsen
van Winsen
Rispens
Rispens
Groep 1/2B
Deirdre van
Deirdre van
Deirdre van
Annemarie
Annemarie
leerkracht(en) Puffelen
Puffelen
Puffelen
van Winsen
van Winsen
Groep 3/4
Tineke van
Tineke van
Tineke van
Tineke van
Tineke van
leerkracht(en) Arkel
Arkel
Arkel
Arkel
Arkel
Groep 4/5
Ellen Verduijn Ellen Verduijn Ellen Verduijn Ellen Verduijn Ellen Verduijn
leerkracht(en)
Groep 6/7
Amber van
Amber van
Amber van
Deirdre van
Deirdre van
leerkracht(en) der Sluis
der Sluis
der Sluis
Puffelen
Puffelen
Groep 7/8
Karin Borst
Daniëlle
Daniëlle
Karin Borst
Karin Borst
leerkracht(en)
Balvert
Balvert
Groep 1 - 8
Rosanne Bout Rosanne Bout
Rosanne Bout Rosanne Bout
Onderwijs(ochtend)
assistent
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Judith van
Opstal

Claire Pet

Claire Pet

Claire Pet

Intern
Begeleider
Directeur

Vrijdag

Deirdre van Puffelen is een nieuwe juf bij ons op school. Hieronder stelt ze zich aan u voor:
Mijn naam is Deirdre van Puffelen en ik kom uit Alphen aan den Rijn.
Daar woon ik samen met mijn vriend Jeroen en onze kat Jack. Ik houd
erg van reizen sinds ik in 2017 een reis naar Maleisië heb gemaakt.
Afgelopen zomer zijn wij naar Macedonië geweest en hopelijk zullen
we komend jaar ook weer zo’n mooie reis gaan maken. Sinds 2012 heb
ik gewerkt op de Tamboerijn in Nieuwveen. Daar heb ik verschillende
groepen gedraaid. Afwisselend tussen groep 1 t/m 6. In 2011 heb ik
een jaar op OBS het Palet gewerkt in Alphen aan den Rijn. Dit
schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1-2B en
op donderdag en vrijdag kunt u mij vinden in groep 6-7. Ik houd erg van
een praatje, u kunt mij dus altijd even aanspreken.
Tot in de wandelgangen!

Karin Borst is ook een nieuwe juf op de Arnoldus. Ook zij laat zich in deze nieuwsbrief zien:
Wist u dat… Er in groep 8 een nieuwe juf is?
Wist u dat… Ik Karin Borst-Meskers heet?
Wist u dat… Ik op maandag, donderdag en vrijdag kom werken?
Wist u dat… Ik daar heel veel zin in heb?
Wist u dat… Ik hiervoor 13 jaar op de Steijaertschool in Hazerswoude heb gewerkt?
Wist u dat... Ik uit Zoeterwoude kom en al 7 jaar getrouwd ben met Martijn?
Wist u dat... Ik zelf ook 2 kinderen heb, een jongen (Lars) van 6
en een meisje (Maud) van 3?
Wist u dat... Ik in mijn vrije tijd graag sport en dingen met mijn gezin onderneem?
Wist u dat… Als u meer zou willen weten, u gerust langs kan lopen!

Michelle Ronteltrap is dit schooljaar wederom onze vakleerkracht gymnastiek. Zij geeft iedere
woensdag- en vrijdagochtend les aan de groepen 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8 in de gymzaal.
Rosanne Bout werkt net als vorig schooljaar als onderwijsassistent bij ons op school. Haar
werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het ondersteunen en begeleiden van leerlingen
(zowel individueel als in groepjes), het assisteren van de leerkracht tijdens de lessen en het uitvoeren
van administratieve en verzorgende taken.
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De lessen GVO worden dit schooljaar gegeven door 4 verschillende leerkrachten. Zij zullen elk een
aantal weken de leerlingen kennis laten maken met een wereldgodsdienst. De eerste leerkracht die
GVO PC komt geven, is Arie van der Plas. Hieronder stelt hij zich aan u voor:
Mijn naam is Arie van der Plas en ik ga op de Arnoldus van Os
de eerste tien weken op dinsdag godsdienstig vormingsonderwijs
(GVO) geven in de groepen 3 t/m 6. Ik heb hier heel veel zin in!
Ik ben 24 jaar oud en ben protestant christelijk. In 2015 ben ik
afgestuurd als leerkracht basisonderwijs en heb een aantal jaren
lesgegeven. Nu ben ik na de zomervakantie begonnen met dit vak
op verschillende scholen in deze regio. Omdat ik godsdienst erg
interessant vind en ik hier graag meer over wil leren ben ik dit jaar
ook begonnen aan de studie theologie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. U kunt mij altijd benaderen met vragen of voor informatie.
Ik hoop er met de leerlingen die GVO volgen een leuke en leerzame periode van te maken!

Anne Duijndam is onze LIO-stagiaire in groep 6/7. Zij zal haar laatste stage voordat ze afstudeert aan
de PABO veel aanwezig zijn en lesgeven aan de groep. Anne is een bekende van de leerlingen, want
vorig schooljaar heeft zij ook stagegelopen in deze groep. Ouders van leerlingen uit groep 6/7 zullen
in de loop van jaar over de precieze invulling van de stage geïnformeerd worden.

Jeroen Scherpenzeel loopt ook zijn eindstage op de Arnoldus van Os. Hij zal dit schooljaar te vinden
zijn in groep 8. Hieronder kunt u ook van hem een kennismakingsstukje vinden:
Mijn naam is Jeroen Scherpenzeel. Ik doe de pabo op de
Haagse Hogeschool en ben dit schooljaar aan mijn vierde
studiejaar begonnen. Vanaf 4 september loop ik stage in
groep 8 en ik blijf hier het hele schooljaar stagelopen.
Tijdens mijn opleiding heb ik meerdere stages afgerond
waaronder twee stageperioden in een kleuterklas waarvan
een binnen het Montessorionderwijs, een stageperiode in
groep 3, een stageperiode in groep 5/6, een stageperiode
in groep 7 en 8 en mijn hele derde studiejaar een stage in
groep 8.
Verder vind ik dat een stukje genaamd ‘even voorstellen’
niet compleet is zonder een aantal hobby’s en kenmerken,
dus bij deze: Ik ben 31 jaar, woon met mijn vriendin en
zoontje in Koudekerk aan den Rijn en ben, voor ik de keuze
heb gemaakt voor het onderwijs, in de verpleging en bouw
actief geweest. Op dit moment ben ik huisvader en volg
daarnaast mijn pabo (avond)opleiding. Een aantal van mijn
hobby’s zijn: schaatsen, zeilen, duiken en op vakantie gaan vind ik ook erg fijn. Ik ben een aantal jaar
als vrijwilliger werkzaam geweest als schaatsleraar bij de jeugd van Vereniging IJssport Koudekerk
(VIJK) en hier heb ik onder andere geleerd dat ik werken met kinderen ontzettend leuk vind.
Wilt u meer over mij weten? Vragen staat vrij en tot ziens op school!

Nieuwsbrief schooljaar 2018-2019

3

Tenslotte willen we u ook nog voorstellen aan Suzan van der Haven. Zij doet de opleiding voor
onderwijsassistent.
Ik ben Suzan van der Haven, ik kom het komende schooljaar stagelopen op de donderdag en vrijdag
bij groep 3/4, bij juf Tineke. Ik heb er erg veel zin in! Zelf zit ik in Alphen op school, op het mboRijnland. Ik doe de opleiding Onderwijsassistente. Ik vind het leuk om met kinderen te werken. De
opleiding bevalt mij goed, en zeker stagelopen vind ik heel leuk! In mijn vrije tijd rijd ik graag paard,
of spreek ik met vriendinnen af. Ik heb zin in komend schooljaar, tot dan.

Extra aandacht voor regels…
Het schooljaar is alweer een week onderweg! De leerlingen en juffen vinden langzamerhand hun
plekje. Ik zie veel blije gezichten en hoor positieve geluiden uit de lokalen en van het plein komen. Als
team wensen wij iedereen een rustig, prettig en positief schooljaar toe. We hebben erover
gesproken wat we als school (dus leerkrachten en leerlingen) nodig hebben om dit te kunnen
bereiken. We hebben een aantal regels/ afspraken met elkaar gemaakt die ik (opnieuw) met u wil
delen. Om duidelijkheid te verschaffen naar u toe, maar ook omdat we uw hulp hierbij nodig hebben.
Om 8.30 uur starten wij met de lessen:
Om 8.20 uur klinkt de eerste bel en gaan de deuren bij het onder- en bovenbouwplein open. Alle
ouders/ verzorgers zijn welkom om mee naar binnen te gaan. Uiterlijk als de tweede bel klinkt om
8.30 uur, neemt u afscheid van uw kind en gaat de juf met de les beginnen. Regelmatig merken wij
dat er leerlingen pas met of zelfs na de tweede bel binnenkomen. Dit is storend voor de leerkracht en
de rest van de klas en er gaat effectieve leertijd verloren. Ook voor de leerlingen die te laat zijn is het
vervelend. Ze hebben geen tijd gehad om rustig in de leerstand te komen en missen het eerste deel
van een uitleg. Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd in de klas zijn
van (al) uw kind(eren). Van leerlingen die te laat zijn, wordt dit in ons administratiesysteem
genoteerd. Meerdere notities geeft gevolgen richting leerplichtambtenaar.
Invulling van de tijd tussen 8.20 en 8.30 uur:
Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen en hun ouders 10 minuten voordat de les begint de
tijd krijgen om de school binnen te komen. Een jas ophangen, het eten en drinken klaarzetten in de
bakken bij de klas of bijvoorbeeld omkleden vooraf aan de gymles kost tijd. Daarbij vinden sommige
leerlingen het heel leuk om nog even een bepaald werkje aan hun vader of moeder te laten zien. De
juffen staan tijdens deze 10 minuten in de deuropening van het lokaal. U kunt op dat moment als het
nodig is nog even iets doorgeven aan de juf. Er kunnen geen echte oudergesprekken plaatsvinden op
dat moment. De juffen moeten zicht kunnen houden op de groep. U kunt wel een afspraak maken
voor bijvoorbeeld een moment na schooltijd.
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Spullen mee van thuis:
Wij willen u met klem vragen uw kind(eren) geen spullen van thuis mee te laten nemen naar school,
tenzij er afspraken over zijn gemaakt met de leerkracht. We merken dat leerlingen erg snel afgeleid
zijn door rages zoals slijm maken, spinners enz. Maar ook extra gummen, stiften en andere prulletjes
werken de concentratie tegen. Als juffen zien dat leerlingen aan het spelen zijn met spulletjes van
thuis nemen ze het in en bewaren ze het tot het einde van de dag. Om 15.00 uur krijgen de
leerlingen het in hun tas mee naar huis. Wilt u er alert op zijn wat er mee gaat naar school? Dat
scheelt ergernissen, maar ook teleurstellingen.

Gymlessen

Groep 1/2A en 1/2B gymt in de speelzaal van de school. Er zijn er geen vaste gymtijden.
Het gymrooster van de groepen die les krijgen in de gymzaal is dit schooljaar als volgt:
Groep

Tijdstip

3/4

woensdag en vrijdag 08.30 – 9.15

4/5

woensdag en vrijdag 09.15 – 10.00

6/7

woensdag 10.15 – 11.00
vrijdag
10.30 – 11.15
woensdag 11.00 – 11.45
vrijdag
11.15 – 12.00

8

De leerlingen van groep 3/4 mogen ’s morgens om 8.20 uur rechtstreeks naar de gymzaal gebracht
worden. Het is fijn als u in de gelegenheid bent om, indien nodig, even te helpen met het omkleden.
U kunt zelf inschatten hoeveel tijd het kost om uw kind om 8.30 uur startklaar voor de les te hebben.
We willen u vragen er goed rekening mee te houden dat juf Michelle op tijd wil beginnen!
!! We willen u op het hart drukken om naast de gymkleding en schoenen (met witte zolen, evt.
voorzien van naam) ook een handdoek mee te geven voor het douchen. Douchen na de gymles is
verplicht voor alle leerlingen! Bij hoge uitzondering kan er afgeweken worden van het douchen na
de gym. Te denken valt dan bijv. aan een medische reden. We vragen u in dat geval contact op te
nemen met de groepsleerkracht. Het is verplicht dat meisjes hun (lange) haren tijdens de gym in een
staart dragen. Vanwege de veiligheid moeten sieraden af.
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Afstemmingsavond

Op 17 en 20 september zal er weer een afstemmingsavond plaatsvinden. Op die avond gaat u met de
leerkracht van uw kind(eren) in gesprek over onder andere de (leer)behoeftes van uw kind. Morgen
krijgt u een vragenlijst die we u verzoeken om in te vullen en in te leveren bij de leerkracht voor 11
september. U kunt ook uw (eventuele) voorkeur voor maandag 17 of donderdag 20 september
kenbaar maken op de lijst.

Controle gegevens leerlingen
Het is voor ons belangrijk om de juiste gegevens van uw kind(eren) en van u te hebben. Het kan
voorkomen dat we u onder schooltijd moeten bereiken en ook zult u bijna alle informatie per mail
ontvangen. Aan het einde van de afstemmingsavond krijgt u van de leerkracht van uw kind een
uitdraai van de gegevens die wij op dit moment hebben. Wij willen u vragen deze uitdraai met
gegevens meteen op school te controleren en indien nodig te wijzigen. De formulieren kunt u daarna
inleveren in een doos naast het kamertje van juf Claire. We willen u vragen om van alle kinderen uit
uw gezin (indien van toepassing) de uitdraaien te controleren. Broertjes en zusjes zijn in het systeem
gekoppeld aan elkaar (en in principe zouden de uitdraaien dus hetzelfde moeten zijn), maar toch
sluipt er soms een foutje in. Kortom, het is voor ons belangrijk dat iedere leerkracht van ieder kind
een correct overzicht heeft.

Wet op de privacy
We willen u informeren hoe we als school en stichting omgaan met de wet op de privacy. Ook willen
we u toestemming vragen voor het delen van bepaalde persoonsgegevens van uw kind(eren). Aan
het einde van de afstemmingsavond krijgt u een brief mee waarin e.e.a. uitgelegd en gevraagd
wordt. Deze brief kunt u ter plekke doorlezen, invullen en inleveren in een doos naast het kamertje
van juf Claire. Maar u kunt de brief ook eerst rustig mee naar huis nemen en de volgende dag
ingevuld inleveren.

Informatiepakketje
De informatie die u voorheen kreeg tijdens de informatieavond, wordt nu via de mail naar u
verzonden. Deze informatie heeft u dan permanent en kunt u thuis rustig doorlezen. Mocht u naar
aanleiding van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk even contact opnemen met
de leerkracht van uw kind.

Oud papier opbrengst
In juni is er weer een mooi bedrag opgehaald door alle
vrijwilligers: €190,34! Dank jullie wel voor alle moeite!
Het geldbedrag wordt gevoegd bij het bedrag wat we uitgeven
aan nieuwe (voor)leesboeken en tutorboekjes.
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Hoofdluiscontrole
Iedere woensdag na de vakantie wordt er een hoofdluiscontrole gehouden bij alle
leerlingen van de school. De groep ouders die zich altijd inzet om deze klus te klaren
kan wel wat extra hulp gebruiken bij het luizenpluizen. Hoe meer ouders komen
controleren, hoe sneller het gaat. Mocht u interesse hebben om mee te helpen,
dan kunt u zich aanmelden bij Kim Blonk (luizencoördinator). Zij is de moeder van
Megan uit groep 7. Aanmelden kan door even naar Kim te bellen: 0634931002
Wij willen u vragen om uw kind zelf thuis ook te blijven controleren op hoofdluis en/of neten. Mocht
u de diertjes bij uw kind ontdekken, wilt u dan de leerkracht van uw kind inlichten? Dan zal er daarna
een extra controle uitgevoerd worden bij de hele groep van uw kind!

Nieuws vanuit de groepen
Nieuwe leerlingen
De volgende kinderen zijn in de vakantie 4 jaar geworden en bij ons op school nieuw gestart aan het
begin van het schooljaar
-

In groep 1/2A: Givano v/d Laan
In groep 1/2B: Bibi Kalmijn en Finn Roggeveen

Welkom allemaal en een fijne, leerzame schooltijd toegewenst!

MR- Nieuws
De eerste vergadering van de MR is dinsdag 25 september om 19.30 uur.

Belangrijke data
Donderdag 6 september
Woensdag 12 september
Vrijdag 14 september
Maandag 17 september
Woensdag 19 september
Donderdag 20 september
Vrijdag 21 september
Dinsdag 25 september

Fotograaf
Stakingsdag. Alle leerlingen zijn vrij!
PR commissie 8.30 – 9.30 uur
Afstemmingsavond
Oud papier!
Afstemmingsavond
Pannenkoekenlunch
continurooster, leerlingen om 14.00 uur uit
MR vergadering 19.30 – 21.30

Woensdag 17 oktober
22 t/m 26 oktober

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 3 oktober.

Met vriendelijke groet, mede namens het team
Claire Pet
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