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Nieuwsbrief juni 2020
Aangepaste Agenda
juni
1
2e Pinksterdag, leerlingen vrij
2
Studiedag (alle kinderen vrij)
3+4
Oud papier inzameling
8 t/m 10 Kamp groep 8 ?
15
Zwemmen, groep 5-6
18
Schoonmaakavond
22
Techniekmiddag
29
Zwemmen, groep 5-6
30
Wisselochtend en studiemiddag

juli
7+8
7
?
10

Oud papier inzameling
BBQ-avond
Musical groep 8
Laatste schooldag

Van de (interim)directeur
Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle steunbetuigingen die we als team
mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van meneer Harrie, onze conciërge. Niet alleen
wij hebben die ondersteuning zo gevoeld, maar ook de familie van Harrie. Zij waren met name onder
de indruk van de vele reacties en het aantal mensen die nog een laatste groet heeft gebracht bij de
rouwstoet.
Zoals al gemeld, gaat juf Brenda ons verlaten. Om haar plek in te vullen, hebben we een interne
sollicitatieprocedure opgestart en is er in de afgelopen week met een kandidaat gesproken. Tijdens
dit gesprek bleek al gauw dat deze collega een goede aanvulling voor onze school zou zijn. We hebben
daarom besloten om met haar in zee te gaan. Het is Melanie Lassche; een ‘oude bekende’ voor onze
school. Zij heeft in het verleden namelijk ook op de Dr. Ariëns gewerkt. Melanie zal met name de taken
van Jolien gaan overnemen; één dag in groep 7-8 en op de overige dagen ondersteunend voor andere
groepen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich nader voorstellen. We zijn heel blij dat ze ons team
komt versterken en dat we de formatie voor komend schooljaar daarmee rond hebben. We wensen
haar uiteraard veel succes.
Activiteiten en Corona
Omdat we het onderwijs anders vorm moeten gaan geven dan u gewend bent, zal er ook een
aanpassing zijn wat betreft geplande activiteiten. Hieronder staat een overzicht:
Voor de maand juni kunnen we in ieder geval zeggen dat
1. Schoolkamp, we wachten op toestemming van de veiligheidsregio.
2. Zwemmen, zoals het er nu voor staat gaan deze lessen niet door.
3. Techniekmiddag, deze komt te vervallen, maar we hebben geregeld dat we de activiteit op
school kunnen uitvoeren.
4. Schoonmaakavond, deze kan dit schooljaar niet doorgaan.
Voor de maand juli kunnen we in ieder geval zeggen dat
1. BBQ-avond op 7 juli, helaas dit jaar niet kan doorgaan.
2. Van de andere activiteiten hopen we dat ze, na hopelijk een nieuwe versoepeling, wel door
kunnen gaan.

Papiercontainer
Op 3 en 4 juni staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee?
Bedankt namens de kinderen.
Kamp groep 8
De kinderen van groep 8 hopen op 8, 9 en 10 juni op kamp te gaan. Meneer Martijn en juf Jolien
zullen dan meegaan. Mocht op kamp gaan niet mogelijk zijn, dan kiezen we voor een andere invulling
van deze dagen. Dit doen we in overleg met de groep. We zullen er in ieder geval 3 leuke dagen van
maken.
De kinderen van groep 7 hebben de maandag en dinsdag les van juf Laura en op woensdag van juf
Annelies.
Rapportgesprekken
Ook in de laatste periode is er gelegenheid om met de leerkracht(en) van uw kind te spreken. Hoe
deze gesprekken plaats gaan vinden, hoort u binnenkort van ons. U ontvangt hierover een aparte
brief.
Wijkmoestuin de Berg
De vrijwilligers van de wijkmoestuin zijn
volop actief in de mooie tuin. Veel
groente en fruit begint al op te komen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
De afgelopen periode werden we verblijd met een mooi aantal
aanmeldingsformulieren voor het nieuwe schooljaar. Komend schooljaar
verwachten we 14 nieuwe leerlingen, dat is voor onze school een heel mooi
aantal. We willen jullie bedanken voor de promotie van onze school.
Aanmelden kan nog steeds!
Hiervoor kunt u een afspraak maken per mail: directie@ariensneede.nl of bij Annelies Waanders:
annelies.waanders@keender.nl. Een aanmeldingsformulier vindt u op onze site.

Overblijf
We zijn op zoek naar een overblijfhulp die ons, tegen een vergoeding, zou willen helpen tijdens de
middagpauze, voor maximaal één uur (11.45 u -12.45 u) per dag. De dagen zijn in onderling overleg
te regelen. Mocht u iemand weten, of zelf interesse hebben, neem dan even contact met ons op.
j.meuleman@keender.nl

Onderhoud tuin bij school
Als school zijn we op zoek naar enkele ouders die willen helpen bij het onderhoud van de tuin. Dit
hoeft niet op vaste tijden, het kan wanneer het u uitkomt. Wilt u ons helpen? Laat het dan even
weten. Alvast bedankt!
Wij heten van harte welkom…………
Lemmy en Catoo zij beginnen in juni op de Dr. Ariëns Daltonschool. Wij wensen ze veel plezier op
onze school.
Jarigen in juni
02
Lemmy
gr. 1A
05
Sara
gr. 4
07
Laura
gr. 5
10
Julia
gr. 4
10
juf Ellen
10
meneer Martijn

11
12
14
17
20
22

Fleur
Cliff
Leander
Catoo
Tomas
Myrthe

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
Vormsel

gr. 8
gr. 7
gr. 5
gr. 1A
gr. 3
gr. 3

