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Nieuws vanuit de directeur en het team

Leerlingaantal en aanmeldingen Arnoldus van Os
1 oktober is altijd een belangrijke datum in onderwijsland. Op dat moment wordt er gekeken hoe
veel leerlingen er op een school zitten. Het rijk bepaalt naar aanleiding van dat leerlingaantal de
vergoeding van personele en materiële kosten voor het schooljaar erop. Ik kan u melden dat er voor
de Arnoldus van Os op 1 oktober 2018 een leerlingaantal van 144 leerlingen genoteerd is. Ten
opzichte van de 1 oktober telling van 2017 is dat een stijging van 6 leerlingen.
Op dit moment zijn er al een flink aantal aanmeldingen en inschrijvingen binnen van leerlingen die
nog net in dit schooljaar 4 jaar worden of in het schooljaar erop. Om de formatie (aantal groepen en
hoeveelheid leerkrachten) voor schooljaar ’19-’20 over een aantal maanden te kunnen bepalen is dat
erg prettig om te weten als directeur. En naar aanleiding daarvan heb ik een vraag:
‘Heeft u een nog niet schoolgaand kind in uw gezin dat nog dit schooljaar of in de eerste helft van
schooljaar ’19-’20 4 jaar wordt en u graag naar de Arnoldus ziet gaan? Vult u dan alvast een
aanmeldingsformulier in!’
Het aanmeldingsformulier kunt u vinden op de website (eerst klikken op ‘voor de ouders’ bovenin en
daarna op ‘formulieren’ in het scrollmenu). Als u liever een papieren versie invult dan kunt u die
krijgen in de directiekamer bij juf Judith of bij mij. Alvast ontzettend bedankt voor de moeite!

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.

Bezoek inspectie
Op dinsdag 16 oktober zullen we bezoek krijgen van de onderwijsinspectie. Het betreft hier een
regulier bezoek. De inspecteurs zullen in gesprek gaan met de directeur, de IB’er en het
leerkrachtenteam. Ook zal er een gesprek plaatsvinden met enkele ouders en leerlingen. Verder
zullen er lesbezoeken plaatsvinden. De bevindingen van de inspectie zullen we op een later moment
met u als ouders delen.
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Nieuwbouw
De onderstaande tekst is opgesteld door de gemeente Alphen aan den Rijn en de 3 partijen die de
toekomstige nieuwbouw zullen gaan betrekken; de School met de Bijbel, obs Arnoldus van Os en
Junis kinderopvang:
De Brede School Benthuizen zal een plek krijgen op Bentlanden II. Er is een concrete planning
uitgewerkt waarin alle fasen een plek hebben gekregen. In deze planning komt naar voren dat we in
2021 het nieuwe gebouw in gebruik zullen gaan nemen. Dat dit nog zo’n tijd duurt, komt onder
andere doordat er een nieuw bestemmingsplan moet komen.

Oud papier opbrengst
In juli is er weer een mooi bedrag opgehaald door alle
vrijwilligers: €169,26! Dank jullie wel voor alle moeite!
Voor het geldbedrag worden prachtige nieuwe letterstempels
voor de kleuters aangeschaft.

Nieuws vanuit de groepen
Nieuwe leerlingen
Evy is in september 4 jaar geworden en gestart in groep 1/2B.
Welkom Evy en we wensen je een fijne, leerzame schooltijd toe!

Nieuws van de overblijf
Tijdens de overblijf wordt er drinken aangeboden aan de overblijfleerlingen. Leerlingen kunnen
kiezen uit melk, water, suikervrije limonade of lauwe thee (bovenbouw). Mocht uw kind geen van de
aangeboden producten lusten dan kunt u ervoor kiezen om zelf drinken mee te geven.

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

Belangrijke data
Woensdag 3 oktober
Woensdag 17 oktober
Donderdag 18 oktober
22 t/m 26 oktober
Woensdag 31 oktober

Opening kinderboekenweek
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Afsluiting kinderboekenweek 18.30 – 20.00 uur
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 7 november.

Met vriendelijke groet, mede namens het team
Claire Pet
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Ingezonden stukken

Gamen, leuk of last(ig)

Ontzettend veel jongeren houden van gamen. Dan moet gamen toch wel heel erg leuk zijn? Dat
klopt!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Hazerswoude Rijndijk een ouderavond
over gamen voor ouders met tieners van 10 jaar en ouder.
Gamen is veel interactiever en unieker dan bijvoorbeeld een boek lezen of televisie kijken. Daar heb
je geen invloed op wat er gebeurt. Bij het gamen wel. Daar kun je zelf de wereld creëren, beïnvloeden
en veranderen. Dat maakt het gamen juist zo leuk en ingewikkeld. Daarnaast is elke game natuurlijk
anders.
Maar wat als je kind er geen controle meer over heeft en gamen een probleem wordt. Hoe ga je daar
dan mee om? Tijdens deze avond krijg je informatie over het leuke van gamen en over de risico’s van
het veelvuldig gamen. Je krijgt handvatten hoe je je tiener kunt begeleiden, hoe je gezonde regels
kunt stellen en afspraken kunt maken.
Deze gratis ouderavond is op 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in Tom in de buurt
Joseph Haydnlaan 5, 2394 GJ Hazerswoude-Rijndijk. Meer informatie en aanmelden via
www.cjgcursus.nl of via deze link

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
Volg CJGcursus op

en
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