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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 nieuwbrief 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 2017-2018
Inmiddels staat kalender van schooljaar ’17-’18 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
Marianne
Marianne
Britt
Britt
Britt
leerkracht(en) Rusch
Rusch
Metselaar
Metselaar
Metselaar
Groep 3/4
Tineke van
Tineke van
Tineke van
Tineke van
Tineke van
leerkracht(en) Arkel
Arkel
Arkel
Arkel
Arkel
Groep 4/5
Maartje
Maartje
Maartje
Annemarie
Annemarie
leerkracht(en) Leliveld
Leliveld
Leliveld
van Winsen
van Winsen
(t/m 13-10
(t/m 13-10
(t/m 13-10
Ilse Van Zaal)
Ilse Van Zaal)
Ilse Van Zaal)
Groep 6/7
Amber van
Amber van
Amber van
Amber van
Amber van
leerkracht(en) der Sluis
der Sluis
der Sluis
der Sluis
der Sluis
Groep 7/8
Judith van
Daniëlle
Daniëlle
Daniëlle
Judith van
leerkracht(en) Opstal
Balvert
Balvert
Balvert
Opstal
Groep 1 - 8
Rosanne
Rosanne
Rosanne
OnderwijsBout
Bout
Bout
assistent
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Judith van
Opstal

Claire Pet

Claire Pet

Claire Pet

Intern
Begeleider
Directeur

Vrijdag

Britt Metselaar is een nieuwe juf bij ons op school. Hieronder stelt ze zich aan u voor:
Als nieuwe leerkracht binnen deze school, wil ik mijzelf graag voorstellen.
Mijn naam is Britt Metselaar, ik ben 26 jaar oud en ik woon in Alphen aan
den Rijn. De afgelopen vijf jaar heb ik op een basisschool in het
Laakkwartier in Den Haag gewerkt. Daar heb ik lesgegeven aan de groepen
1, 2 en 3. Op de Arnoldus van Os zal ik op woensdag, donderdag en vrijdag
de leerkracht van de kinderen van groep 1/2B zijn. Mijn vrije tijd breng ik
het liefst door met mijn zes maanden oude dochtertje, gezellig samenzijn
met onze families en met creatieve activiteiten. Ik heb erg veel zin in deze
nieuwe uitdaging! Als u nog vragen heeft of kennis wil komen maken,
kunt u mij op mijn werkdagen vinden in het lokaal van groep 1/2B.

Ilse van Zaal vervangt Maartje Leliveld tot aan de herfstvakantie op maandag, dinsdag en woensdag.
Hieronder stelt zij zich aan u voor. Vanaf maandag 30 oktober is juf Maartje weer terug van
zwangerschapsverlof.
Ik ben Ilse van Zaal en tot de herfstvakantie zal ik op maandag
tot en met woensdag voor groep 4/5 komen invallen voor juf Maartje.
Ik ben 27 jaar en heb vier jaar op een school in Rijsenhout gewerkt.
Op deze school heb ik lesgegeven aan groep 6,7 en 8. Groep 4/5 is
een leuke en nieuwe uitdaging voor mij. Op dit moment werk ik via
het RTC Cella bij stichting de Morgenwijzer. Het komende schooljaar
kunt u mij misschien vaker tegenkomen op school als een leerkracht
vervangen moet worden. In mijn vrije tijd kunt u mij regelmatig in de
sportschool vinden en houd ik ervan om op pad te gaan. Zo houd ik
ervan om in de natuur te lopen of te fietsen.
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.
Adriana van den Broek is onze vakdocent GVO. Zij geeft op donderdagochtend les aan leerlingen van
groep 4, 5 en 6 die zich op hebben gegeven voor haar les.
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.
Marit de Groot is onze LIO-stagiaire in groep 1/2 A. Zij zal haar laatste stage voordat ze afstudeert
aan de PABO veel aanwezig zijn en lesgeven aan groep 1/2A. Ouders van leerlingen uit deze groep
zullen in de loop van jaar over de precieze invulling van de stage geïnformeerd worden.
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Schooltijden 2017-2018
De schooltijden van alle groepen zijn:
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
Woensdag

08.30 – 11.45 13.00 – 15.00
08.30 – 12.00

Vanaf ongeveer 10 minuten voor schooltijd zullen de deuren van de school opengaan. Ouders/
verzorgers mogen met hun kind(eren) mee naar binnen. U bent welkom om nog even in de klas te
kijken. Wij vinden het wel erg belangrijk dat de lessen zowel ’s morgens als ’s middags op tijd kunnen
starten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) om 8.30 en 13.00 in het lokaal zijn en dat u
vervolgens de school weer verlaat?
Als er een continurooster is dan zijn alle groepen uit om 14.00 uur
Wanneer er een continurooster is, kunt u vinden in de kalender op de website.

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

5/6

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

7/8

De leerlingen van groep 3/4 mogen ’s morgens rechtstreeks naar de gymzaal gebracht worden. Het is
fijn als u in de gelegenheid bent om, indien nodig, even te helpen met het omkleden.
!! 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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Oudervertelavond

Vorige week heeft u een mail gekregen met de uitnodiging voor de oudervertelavond. Bij die
uitnodiging zat een invulstrookje en een vragenlijst. Inmiddels zijn de strookjes ingeleverd bij de
leerkracht en vrijdag krijgt u het strookje terug waarop de datum en het geplande tijdsstip van het
gesprek staat. De leerkrachten hebben ook al van veel ouders de vragenlijst ter voorbereiding van
het gesprek ontvangen. Als u het formulier nog niet heeft ingeleverd dan vragen wij u dit zo snel
mogelijk wel te doen. Dan kan de groepsleerkracht het gesprek zo goed mogelijk voorbereiden.

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 oudervertelavond 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.

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.
Wij zijn als school erg blij met het feit dat ouders 1x per maand de moeite
nemen om oud papier op te halen. Voor het bedrag wat binnenkomt via die weg kunnen we als
school net wat (leuke) extra’s aanschaffen voor de leerlingen. Er zijn een aantal ouders die in juni
voor het laatst hebben geholpen met het ophalen van oud papier, omdat hun kind(eren) in groep 8
zaten en dus de school gingen verlaten. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe hulpouders!!
Wie wil een paar keer per jaar op de 3e woensdagavond in de maand helpen met het verzamelen van
oud papier? Of wie zou de coördinatie van het inzetten van de hulpouders door het jaar heen op zich
willen nemen? Dan graag een mailtje naar schoolleider@arnoldusvanos.nl !!
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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 6. 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 bij ons op school nieuw gestart aan het begin van het schooljaar:
-

-

In groep 1/2B: Oscar van Ameijde, Ravenna Belt, Quinn Hendriks,
Hysi Ismaylov, Dyon Ketel, Sela Oosterwijk, Rania Sabhi en
Sem van der Zanden.
In groep 3/4: Jaylee van der Laan
In groep 4/5: Timothy Goette en Celeste Swaida

Welkom allemaal en een fijne, leerzame schooltijd toegewenst!

MR- Nieuws
De eerste vergadering van de MR is donderdag 28 september om 19.30 uur.

Belangrijke data
Donderdag 7 september
Vrijdag 8 september
Maandag 11 september
Donderdag 14 september
Woensdag 20 september

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
pannenkoekenlunch
continurooster, leerlingen om 14.00 uur uit
Oudervertelavond
Oudervertelavond
Oud papier!

Woensdag 11 oktober
16 t/m 27 oktober

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 4 oktober.

Met vriendelijke groet, mede namens het team
Claire Pet
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