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Nieuwsbrief 1
Agenda
september 2019
3+4
4
9
17 en 19
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20
23 t/m 27

2019-2020
Oktober 2019

Oud papier inzameling
Informatieavond alle ouders
Zwemmen, groep 5-6
Startgesprekken
Gloei en bloei dag
GGD-onderzoeken in gr. 2
Inloopspreekuur M. Krabbenborg
Needse Sportweek

1+2
2 t/m 13
5
7
11
14
16
17
22 t/m 26
28 t/m 1-11

Oud papier inzameling
Kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
Zwemmen, groep 5-6
Verkeersdag
Techniekmiddag, groep 7-8
Algemene ledenvergadering OV
Studiedag : Alle groepen vrij
Herfstvakantie
Kunstweek

We zijn weer gestart
De eerste week zit er alweer op en we kijken terug op een mooie start. We hopen dat iedereen een
fijne vakantie heeft gehad en terug is gekomen met een koffer vol met verhalen en ervaringen. We
zijn blij om iedereen weer terug te zien op school en we gaan er samen een mooi schooljaar van
maken!
Team Dr. Ariëns Daltonschool
Papiercontainer
Op 3 en 4 september staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt
namens de kinderen.
Uitnodiging informatieavond woensdag 4 september
Woensdag 4 september zal de informatieavond plaatsvinden op onze school. We willen alle huidige
en nieuwe ouders hierbij van harte uitnodigen.
19.15 – 19.30 uur
19.30 – 20.15 uur
20.15 – 21.00 uur

Inloop, koffie/ thee
Algemene informatie (speelzaal)
Kennismaken in de groepen

We starten de avond met een algemeen gedeelte.
Tijdens het tweede deel van deze avond krijgt u meer informatie over groep specifieke zaken in de
klas van uw zoon of dochter.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandag 9 september gaat groep 5 en 6 zwemmen. De kinderen nemen deze dag hun fiets mee
naar school.
Rapporten
We ontvangen graag de rapporten weer op school. Wilt u ze bij de leerkracht afgeven.

Startgesprekken, 17 en 19 september
Dit schooljaar willen wij de contactmomenten met ouders iets anders vormgeven. In september zijn
er startgesprekken. In februari en juni zijn er voortgangsgesprekken.
De startgesprekken zijn dit jaar nieuw. . Bij deze gesprekken kunnen ouders (en de kinderen van
groep 5 t/m 8) bijvoorbeeld vertellen hoe ze de start van het schooljaar ervaren of wat ze
verwachten van het schooljaar. Ook is het een goed moment om de leerkracht te vertellen welke
aandachtspunten er (het komende) jaar zijn. Ten slotte is er natuurlijk ruimte voor het stellen van
vragen.
Om het startgesprek thuis voor te kunnen bereiden, zal er in de tweede schoolweek een formulier
aan alle leerlingen worden meegegeven. Dit formulier wordt vergezeld door een informatiebrief en
kan dan tijdens het gesprek als leidraad dienen.
Tijdens de informatieavond op woensdag 4 september zullen de startgesprekken worden besproken.
Groei en bloei: woensdag 18 september
Onze wijk- moestuin is een prachtige plek waar veel lekkere en mooie producten groeien. Een hele
groep betrokken mensen is er regelmatig mee aan de slag.
Natuurlijk gaan we als Dr. Ariëns Daltonschool ook weer oogsten. Deze morgen gaan we samen met
alle leerlingen van de school oogsten, producten verwerken, knutselen, bakken/koken enz. rondom
het thema: de herfst op komst.
Voor deze ochtend hebben we vrijwilligers nodig die ons helpen.
Mocht je ook zin en tijd hebben om op woensdagmorgen 18 september te helpen:
Je bent van harte welkom van 8.30 uur tot 12.15 uur.
Opgave kan bij juf Mirte, m.brundel@keender.nl
Schoolkalender; digitaal up-to-date
De kalender is onlangs naar u gemaild. De kalender is ook dit schooljaar 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 bijgehouden.
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.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar (2019-2020) of volgend schooljaar (2020-2021) 4 jaar
wordt en dus naar school kan en mag, vragen wij u uw kind aan te melden (ook broertjes en zusjes).
Hiervoor kunt u een afspraak maken per mail bij Karin van Amelsvoort k.vanamelsvoort@keender.nl
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.
Gymtijden schooljaar 2019-2020

Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Dinsdag
Gymzaal Dumasweg
Gymzaal Dumasweg
Gymzaal Dumasweg

vrijdag
Gymzaal Dumasweg
Gymzaal Dumasweg
Gymzaal Dumasweg

Sportweek 23 t/m 27 september
Van 23 t/m 27 september wordt in Neede de 16e sportweek georganiseerd. We hebben tijdens de
sportweek in de verschillende groepen hulp van ouders nodig.
Hieronder ziet u per groep een overzicht
Programma groep 4-5:
De kinderen van groep 4 en 5 sporten op de maandag -en vrijdagmiddag.
Groep 4-5
Maandag 12.30-14.00 Bouncebal
SP Neede, Kronenkamp
Groep 4-5
Vrijdag 12.30-14.00
Tennis
Tennis vereniging, Kronenkamp
Programma groep 6-7 en 8:
De kinderen van groep 6, 7 en 8 sporten op de donderdag -en vrijdagmiddag.
Groep 6-7
Donderdag 12.30-14.00 Atletiek
Bijenkamp, Eibergen
Groep 6-7
Vrijdag 12.30-14.00
Volleybal
Spilbroekhal
Groep 8
Donderdag en vrijdag 4 verschillende activiteiten
13.00 -13.50 uur en 14.10 – 15.00 uur
Ouderhulp:
voor maandag en vrijdag:
Groep 4-5: Voor maandag en vrijdag zoeken we 1 ouder die mee wil lopen.
voor donderdag en vrijdag:
Groep 6-7: Voor donderdag zoeken we 2 ouders die mee willen fietsen, voor vrijdag zoeken we 1
ouder die mee wil fietsen.
Bijzonderheden voor groep 4, 5-6 en 7-8:
• Doordat groep 5 en 6 op andere dagen deelneemt aan de sportweek, zit groep 6
maandagmiddag bij groep 3. Donderdagmiddag heeft groep 5 juf Jolien.
• De kinderen van groep 8 hebben beide middagen verschillende activiteiten. Ze hebben zelf
een lijst met daarop de locaties en de activiteiten.
• De kinderen van groep 8 denken zelf aan het meenemen van de juiste kleding (bijv. survival:
handdoek en droge kleding).
Belangrijk:
• Op de dagen dat uw kind sport, is hij/zij misschien iets later thuis dan normaal.
• De kinderen gaan sportief gekleed. Houd rekening met het weer (binnen/buiten sporten)
• De kinderen dragen sportschoenen.
• De activiteiten van groep 8 hebben 15.00 uur als eindtijd.
Voor vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht.
Wij heten van harte welkom…………
De volgende kinderen zijn na de zomervakantie begonnen op onze school. In groep 1: Fien, Nadia,
Zira, Bentley en Liam. In groep 5: Joep en in groep 6: Julian.
We wensen ze allemaal veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.

Interne vertrouwenspersoon Annelies Waanders
Om mijn rol als interne vertrouwenspersoon te verduidelijken wil ik van de gelegenheid gebruik
maken om in deze nieuwsbrief uit te leggen wat mijn taak is. Er zijn ook 2 externe
vertrouwenspersonen, die door ons bestuur zijn ingehuurd en die pas in beeld komen als er bij een
klacht of probleem geen oplossing te vinden is binnen de school zelf. Wie dit zijn en hoe het werkt
kunt u lezen in de officiële klachtenregeling die in de schoolgids staat.
Voor wie?
De interne vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. (Dus
leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen
wanneer het nodig is terecht bij mij als interne vertrouwenspersoon.)
Wanneer de vertrouwenspersoon inschakelen?
Als overleg te weinig oplevert, als er geen gehoor en/of hulp gevonden wordt bij de
leerkracht/collega/directie. Of als de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag kun je/kunt U
terecht bij de interne vertrouwenspersoon.
Wat kan de interne vertrouwenspersoon doen?
• Luisteren naar de klacht.
• Helder krijgen waar het om gaat.
• Nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen.
• Samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te pakken.
Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen. Of het begeleiden bij het
indienen van een klacht.
• Preventieve zorg, zoals bijvoorbeeld bij pesten.
• Het onder de aandacht brengen van de meldcode.
Preventieve zorg
In het beleidsstuk “de veilige school” staan alle veiligheidsprotocollen van onze school, daar kunt u
ook het pestprotocol vinden. De maandelijkse posters van de lieveheersbeestjes van "kids tegen
geweld" zijn een vast onderdeel in de gang. Vooral in de bovenbouw laten we de kinderen ook kennis
maken met de site www.pestweb.nl, hier kunnen kinderen zelf kijken en zien dat ze niet alleen staan
als ze een probleem hebben. Het pestprotocol en “de veilige school” kunt u nalezen op onze
schoolsite www.ariensneede.nl .
Op onze school maken we gebruik van de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De
meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen
wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd.
Het doel van de meldcode is:
• Sneller en adequater hulp bieden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling om
het geweld te stoppen.
• Bevorderen vroeg signalering.
• Uniforme en intersectorale werkwijze.
• De meldcode van school is gebaseerd op het landelijke basismodel en in samenspraak met de
gemeente en diverse instanties opgesteld.
Het werken met de meldcode is binnen de sector onderwijs door het ministerie van VWS landelijk
verplicht gesteld. Zoals elk jaar ga ik dit schooljaar ook weer alle groepen langs om met de kinderen
te praten over pesten en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn, daarbij geef ik dan mijn rol als interne
vertrouwenspersoon aan. Bij problemen over pesten kunnen kinderen/ouders/leerkrachten e.a.
personeel dus bij mij aankloppen.
Als interne vertrouwenspersoon zal ik mij altijd discreet, objectief en onafhankelijk opstellen.
Annelies Waanders

Contact met de intern begeleider
Annelies Waanders heeft, als intern begeleider, de taak om jullie kinderen te begeleiden, en
leerkrachten te ondersteunen bij ontwikkelingsproblemen van kinderen. Natuurlijk ook om u als
ouder te woord te staan, of te helpen wanneer het even niet zo lekker loopt met uw kind op school.
De IB tijd komend schooljaar is op maandag en dinsdag. Het werkt fijn als u vooraf een afspraak
maakt. Dit kan telefonisch of per mail. (annelies.waanders@keender.nl)
Vakanties en studiedagen 2019-2020
Studiedag

17 oktober

Alle groepen vrij

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober

Alle groepen vrij

Sinterklaas

5 december

groep 1 t/m 4 vrij vanaf 12.00 uur

Kerstetentje

19 december, ’s avonds kerstetentje voor

Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur

alle groepen (17.00-18.30 uur)
Kerstvakantie

vrijdag 20 december

Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur

t/m 4 januari
Studiedag

13 januari

Alle groepen vrij

Voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari

Alle groepen vrij

Studiedag

9 maart

Alle groepen vrij

Goede Vrijdag

10 april

Alle groepen vrij

2e Paasdag

13 april

Alle groepen vrij

Meivakantie

27 april t/m 8 mei

Alle groepen vrij

Studiedag

20 mei

Alle groepen vrij

Hemelvaart

21 en 22 mei

Alle groepen vrij

Pinksteren

1 juni

Alle groepen vrij

Studiedag

2 juni

Alle groepen vrij

Vrije week groep 1/2

8 t/m 12 juni

Groep 1/2 hele week vrij

Studiemiddag

30 juni

Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur

Zomervakantie

10 juli vanaf 12.00 uur t/m 21 augustus

Alle groepen vrij

Jarigen in september
2
4
7
12
17
24

Fleur
Quinn
Joël
Bentley
Milan
Bentley

gr. 2
gr. 8
gr. 7
gr. 2
gr. 6
gr. 1

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

24
24
24
25
28

Liam
Ismaïl
Nuray
Julian
juf Brenda

gr. 1
gr. 6
gr. 6
gr. 6

