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Nieuwsbrief juli – augustus 2017-2018
Agenda
juli
2
3+4
3
3
4
10
12
13

Zwemles groep 5-6
Oud papier inzameling
Wisselochtend
Studiemiddag (leerlingen vrij)
Groepsvoorstelling groep 3-4
BBQ-avond
Musical groep 8
Laatste schooldag

augustus
27
1e schooldag schooljaar 2018-2019

Welkom Juf Marloes
Mijn naam is Marloes Paf, ik ben 28 jaar en woon in Haaksbergen. Na het afstuderen in 2011 ben ik
meteen aan de slag gegaan als leerkracht. Ik heb op meerdere
scholen gewerkt in verschillende groepen.
De laatste 4,5 jaar heb ik op een school gewerkt waar ik mijzelf
enorm heb kunnen ontwikkelen. Groepsdoorbroken en thematisch
werken zijn voorbeelden die voor mij vanzelfsprekend zijn. Net als
werken met oa Thinking for Learning en Snappet. Ik ben gewend om
op kleine scholen te werken met een hecht team. Samenwerken is
voor mij een belangrijke eigenschap. Samenwerken met het team,
ouders en leerlingen. Kinderen stimuleren en enthousiast maken om
nieuwe dingen te leren, met elkaar en van elkaar. Samen dingen
ontdekken, fouten maken en oplossingen zoeken. Ik vind het
belangrijk dat iedereen zich op een fijne manier kan ontwikkelen en
daar de ruimte voor krijgt.
Naast het werken in het onderwijs heb ik ook een passie voor sport. Ik houd van hardlopen,
bootcamp, sportklimmen en survivallen en geef 5 uur in de week groepslessen (pump en boksen) in
een sportschool. Ik vind het heerlijk om mijn energie en enthousiasme door te kunnen geven aan
anderen. Dat ik na de zomervakantie mag starten op de Ariëns zie ik als een geweldige kans om
nieuwe uitdagingen aan te gaan en nieuwe dingen van elkaar te leren. Samen met kinderen, ouders
en team. Ik heb er heel veel zin in!
Juf Anouk
We willen via deze weg juf Anouk enorm bedanken voor haar inzet en betrokkenheid het afgelopen
jaar. Ze heeft zich geweldig ingezet voor de school en de kinderen en was een aanvulling voor ons
team. We wensen haar veel succes op de Paus Joannesschool in Haaksbergen.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandag 2 juli gaat groep 5 en 6 zwemmen. We gaan met de fiets naar het zwembad, de
kinderen nemen ’s morgens hun fiets mee.

Wisselochtend en studiemiddag
Dinsdagochtend 3 juli gaan alle kinderen, na de pauze, kijken in de groep van volgend jaar.
Dinsdagmiddag is een studiemiddag gepland. Deze middag zal vooral in het teken staan van het
volgende schooljaar. Alle leerlingen zijn daarom ’s middags vrij.
De groepsindeling voor komend schooljaar vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
Papiercontainer
Op 3 en 4 juli staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de
kinderen.
Groepsviering
De groepsviering van groep 3 en 4 is gepland op woensdag 4 juli. Aanvang 11.30 uur. Ouders van
kinderen uit deze groepen zijn hierbij van harte welkom.
BBQ avond
Dinsdagavond 10 juli is de barbecueavond. Vanaf 17.00 kunt u samen met uw kind het rapport
ophalen bij de groepsleerkracht. Om 17.45 wordt de barbecue avond geopend.
De Barbecue avond eindigt om 21.00 uur.
Voor kinderen en ouders die willen uitslapen: Op 11 juli beginnen de lessen om 9.30 u. De
leerkrachten zullen gewoon op school zijn. Kinderen kunnen dus gewoon om 8.30 uur gebracht
worden.
Musical (groep 8)
Donderdagmiddag 12 juli voeren de kinderen van groep 8 hun afscheidsmusical op voor de kinderen
van onze school.
De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen de musical donderdagavond 12 juli te zien. Inloop
vanaf 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur. Locatie Dr. Ariëns Daltonschool.

Logo leerlingenraad
Met trots en op de valreep van het schooljaar presenteert
de leerlingenraad hun nieuwe logo. Een eigen digitaal
ontwerp. Kleurrijk, met als hoofdkleur oranje. De vorm van
de ster symboliseert dat ze betrokken zijn en ervoor willen
gaan. Het logo wordt ook volgend jaar gebruikt.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter volgend schooljaar (2018-2019) 4 jaar wordt en dus naar school kan en
mag, vragen wij u uw kind zo spoedig aan te melden (ook broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u een
afspraak maken per mail: directie@ariensneede.nl of direct bij Ruud Leuverink. Dit in verband met
onze planning voor volgend schooljaar. Wellicht kunt u deze informatie ook melden bij buren/
kennissen en familie die van plan zijn hun zoon of dochter bij ons aan te melden of op zoek zijn naar
een leuke en goede school. Nieuwe ouders mogen altijd contact met ons opnemen voor een
kennismaking.

Bibliotheek
Om het lezen van kinderen in de vakantie te bevorderen, kunnen kinderen tijdens de zomervakantie
gratis gebruik maken van de VakantieBieb-app. Met deze app kunnen kinderen tijdens de
zomervakantie e-books van de Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen. Als school vinden we
het belangrijk dat kinderen ook in de vakantie blijven lezen. De app is vanaf 1 juli gratis te
downloaden in App Store en Google Play Store. Voor meer informatie zie: www.vakantiebieb.nl
Communie
Gaat uw zoon/dochter naar groep 4 dan mag hij/zij de Eerste Communie doen in april 2019.
De uitnodiging hiervoor is reeds verzonden. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en wilt u
uw zoon/dochter de Communie laten doen. Neem dan contact op met Anita Wientjes 06-30192015.
Aanmelden graag voor 7 juli as.

Rabobank actie: ‘Hart voor de Achterhoek’
De school en de oudervereniging hebben deelgenomen aan deze actie. De afgelopen periode kon er
gestemd worden, dit hebben veel ouders gedaan. Dit heeft een mooi bedrag opgeleverd van €
285,58. Het geld willen we gebruiken voor de ideeën die de leerlingenraad aandraagt voor onze
school.
Bedankt
Aan het einde van het jaar is een dankwoord aan alle leden van de oudervereniging en de
medezeggenschapsraad op zijn plaats. Zonder deze hulp zijn veel activiteiten gedurende het
schooljaar niet mogelijk. Dank voor alle hulp en voor het meedenken het afgelopen schooljaar.
Ook willen we alle ouders bedanken die zich, op welke manier dan ook, zich hebben ingezet voor
hulp op onze school. Ook zonder jullie inzet zijn veel activiteiten niet mogelijk. Dank daarvoor.
Hopelijk mogen we ook in het nieuwe schooljaar weer een beroep op jullie doen.
Met een vriendelijke Daltongroet, het Ariënsteam
Presentatieavond
We kijken terug op een mooie presentatieavond afgelopen 27 juni. Alle ouders dank voor de
belangstelling en betrokkenheid. Presentatie gemist? Hij staat op onze website.

Jarigen in juli en augustus
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Bryan
gr. 7
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Elle en Kas
gr. 6
14
juf Annemarie
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Maik
gr. 4
25
Laguna
gr. 5
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Kyan
gr. 2
30
Minke
gr. 2
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23
25
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29

Daan
Rodrigo
Aziz
Demi en Luna
Jaimy

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

Op de volgende pagina vindt u het eerste nieuws voor het nieuwe schooljaar.

gr. 7
gr. 8
gr. 1
gr. 7
gr. 3

Nieuws voor het nieuwe schooljaar
1e schooldag 27 augustus
Natuurlijk gaan we met z’n allen eerst genieten van een welverdiende vakantie. Team,
medezeggenschapsraad en oudervereniging wensen jullie daarom een zonnige en rustgevende
vakantie toe. We hopen elkaar in goede gezondheid weer te zien op maandag 27 augustus voor de
start van schooljaar 2018-2019.
Groepsindeling:
De groepsindeling is weergegeven in onderstaand schema. Onder het schema staat een toelichting.
De groepsindeling is in de MR besproken en goedgekeurd.
De groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019:
Groep
1A






Aantal
leerlingen
6

1

12

2

10

3

13

4

10

5

15

6

10

7

11

8

17

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Marloes Paf

Marloes Paf

Marloes Paf

Annelies
Waanders

Annelies
Waanders

Mirte
Kuenenger

Mirte
Kuenenger

Mirte
Kuenenger

Brenda
Boon

Brenda
Boon

Brenda
Boon

Mirte
Kuenenger
Jolien van
der Sluis
(LIO)
Brenda
Boon

Mirte
Kuenenger
Jolien van
der Sluis
(LIO)
Brenda
Boon

Niels
Waanders

Martijn ten
Berge

Martijn ten
Berge

Martijn ten
Berge

Martijn ten
Berge

Ruud Leuverink is volgens een vast rooster aanwezig op school.
Juf Annelies is iedere maandag en dinsdag vrijgeroosterd voor IB-taken.
Juf Brenda wordt een middag vrijgeroosterd voor de plusgroep. Daarnaast besteed ze deze
middag haar tijd als Daltoncoördinator.
Juf Ellen zal zich blijven richten op de ondersteuning van de leerkrachten in alle vier de
groepen en zal ze kleine groepen kinderen extra instructies geven.

Lestijden:
Komend schooljaar gaan we over naar een continurooster. Alle dagen starten om 8.30 uur en
eindigen om 14.15 uur.
Eten en drinken
De kinderen nemen voor de ochtend pauze ( +/- 10.15 uur) wat drinken en eventueel iets kleins mee
om te eten. Voor de middagpauze nemen ze drinken en brood mee. Wat de kinderen doorgaans
thuis of tijdens de TSO eten mag dan meegenomen worden. Wilt u meehelpen de afvalberg te
beperken en zoveel mogelijk een drinkbeker meegegeven in plaats van pakjes.

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze aan de groepsleerkracht stellen.
Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team Dr. Ariëns Daltonschool
Groei & Bloei dag 12 september
Op woensdag 12 september vindt weer de eerste Groei & Bloei dag van het nieuwe schooljaar plaats.
Zoals elk jaar kunnen we deze dag niet organiseren zonder de hulp van anderen. Zijn er ook deze
keer weer ouders, opa’s of oma’s die het leuk vinden om te helpen met een kookactiviteit of een
knutselactiviteit?
Opgeven kan bij juf Mirte.
Schoolagenda 2018-2019
De nieuwe schoolagenda staat online. Er kunnen nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Mocht
dit zo zijn dan laten we dit zo snel mogelijk weten.
De kalender is digitaal te bekijken.
Ga naar snelnaar.ariensneede.nl. Hierop vindt u een up-to-date
kalender, het laatste nieuws en ook de laatste nieuwsbrieven. Deze
digitale kalender is het meest actueel en wordt voortdurend bij
gehouden.
Tip: maak er een snelkoppeling van op uw telefoon.
Deze kalender is natuurlijk ook via de website te vinden
www.ariensneede.nl.
Onder in de zwarte balk staan tevens snelkoppelingen naar email en
telefoonnummer van de school. handig en snel alles bij de hand.
Mocht u vragen hebben over de kalender dan horen wij dit natuurlijk
graag.

