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Van de (interim)directeur
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Terugkijkend op de periode sinds mijn aanstelling als
interim-directeur, kan ik wel stellen dat het, gelet op de Coronaperikelen, een enerverend half jaar is
geweest. Het is dan fijn om terug te kunnen vallen op een stabiel en enthousiast team, die bij al deze
perikelen niet bij de pakken is gaan neer zitten. En dat verdient een groot compliment en dat maakt
het werken op deze school zo fijn. Jullie zijn dan ook nog niet van mij af, want ik heb deze week te
horen gekregen dat ik ook na de zomervakantie voorlopig nog verbonden zal blijven aan de Ariëns
Daltonschool als interim-directeur.
Het personele plaatje is bijna rond. Met de benoeming van Melanie is dat voor de groepen al gelukt.
Wat de vacature voor een conciërge betreft, die is ontstaan door het overlijden van onze Harrie, zitten
we in de afrondende fase.
De kleuters krijgen nieuw meubilair! Na een aantal bezoeken aan BCI (in Neede) hebben we een keuze
kunnen maken. Helaas moeten de andere groepen nog een paar jaar wachten, omdat de
afschrijvingstermijn nog niet verstreken is.
Tot slot wens ik jullie een hele fijne zomervakantie en zie iedereen graag terug op maandag 24
augustus.
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 juli kunnen we zeggen dat:
- BBQ-avond op 7 juli, helaas dit jaar niet kan doorgaan.
Zwemles, groep 5-6
Maandag 29 juni gaan de kinderen van deze groep naar het zwembad. De kinderen komen met de
fiets naar school.
Wisselochtend en studiemiddag
Dinsdagochtend 30 juni gaan alle kinderen, na de pauze (10.30 uur), kijken in de groep van volgend
jaar. Vanaf 12.00 uur is een studiemiddag gepland. Deze middag zal vooral in het teken staan van het
volgende schooljaar. Alle leerlingen zijn daarom vanaf 12.00 uur vrij.
De groepsindeling voor komend schooljaar is reeds naar u gemaild, maar u vindt deze ook nog
verderop in deze nieuwsbrief.

Rapport en gesprekken
In de week van 29 juni is er gelegenheid om met de leerkracht(en) van uw kind te spreken.
Via een aparte brief bent u hierover op de hoogte gebracht. Het rapport wordt op maandag 6 juli aan
de kinderen meegegeven.
Papiercontainer
Op 7 en 8 juli staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee?
Bedankt namens de kinderen.
Musical (groep 8)
Dinsdagmiddag 7 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 dinsdagavond 7 juli te zien. Inloop vanaf
19.15 uur. Aanvang 19.30 uur. Locatie gymzaal Dumasweg.

Feestdag
Op donderdag 9 juli houden we met alle kinderen van school een feestdag. Dit doen we om het
schooljaar fijn af te kunnen sluiten. We gaan in de ochtend naar speeltuin ‘de Berg’. Daar zijn
verschillende activiteiten gepland. Het belooft een leuk programma te worden! Denk bij mooi weer
aan het insmeren tegen de zon, we zijn namelijk die hele ochtend buiten. Wij zorgen voor voldoende
drinken en een tussendoortje.
Ook verzorgen we een lekkere lunch die middag. De kinderen hoeven dus geen lunchtrommel mee te
nemen.
In de middag zetten we juf Brenda in het zonnetje en laten het niet zomaar aan ons voorbij gaan dat
ze ons gaat verlaten.
MijnRapportfolio
De afgelopen weken zijn we samen met de kinderen bezig geweest met het vullen van de tabbladen
van MijnRapportfolio. Het is mooi om te zien dat, ondanks de thuiswerkperiode waarbij we niks voor
MijnRapportfolio hebben kunnen doen, de verschillende tabbladen toch gevuld zijn met
reflectie(verslagen) van de kinderen over hun eigen ontwikkelingen.
Om jullie uitleg te geven over MijnRapportfolio hebben we een flyer ontwikkeld. Hierin staat hoe u
kunt inloggen, wat MijnRapportfolio precies inhoudt en hoe de verschillende tabbladen zijn
ingedeeld. Deze flyer zal gelijk met het rapport meegegeven worden zodat u thuis kunt inloggen en
MijnRapportfolio kunt gaan ontdekken.
Thinking for Learning
In juni hebben we de 2-jarige teamscholing Thinking for Learning met succes afgesloten. Twee jaar
geleden zijn we met deze training begonnen, om ons wereldoriëntatie onderwijs te hervormen.
Thinking for Learning helpt ons en de kinderen met tools en strategieën om spelend en
onderzoekend leren in de praktijk te laten werken. Onze leerlingen worden meer uitgedaagd om
betekenis te verlenen aan het leren, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te
ontwikkelen, samen te werken én te denken over het leren zelf (reflecteren en doorzetten).
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
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft Edward Heinneman aangegeven te
willen helpen bij het onderhoud van de tuin. De tuin ligt er weer mooi bij. Dank je wel!
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
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, hebben ingezet voor 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
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Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

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

Nieuws voor het nieuwe schooljaar
1e schooldag 24 augustus
Natuurlijk gaan we met z’n allen eerst genieten van een welverdiende vakantie. Team,
medezeggenschapsraad en oudervereniging wensen jullie daarom een fijne en zonnige vakantie toe.
We hopen elkaar in goede gezondheid weer te zien op maandag 24 augustus voor de start van
schooljaar 2020-2021.
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 2020-2021:
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John Meuleman blijft voorlopig de directietaken waarnemen.
Juf Annelies is iedere maandag en dinsdag vrijgeroosterd voor IB-taken.
Juf Melanie is iedere week 2 ½ dag beschikbaar voor ondersteuning binnen alle groepen
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.

Even ‘voorstellen’.
Vier jaar geleden zwaaide ik na ruim 16 jaar werkzaam te zijn geweest op
de Dr. Ariёns Daltonschool uit om eens verder te kijken dan deze prachtige
school. Drie jaar ben ik vervolgens directeur geweest in de Hoeve en dit
schooljaar heb ik een leuke, bijzondere groep 6 mogen begeleiden op de
St. Bonifatiusschool in Haaksbergen en heb ik korte tijd ingevallen in het
SO/SBO. Als directeur miste ik vooral het contact met de kinderen en
verloor ik het plezier in het onderwijs. Het afgelopen jaar heb ik vooral
weer voor de groep gestaan en herontdekt dat dat toch het mooiste is in
het onderwijs. Ook heb ik deze jaren gemerkt dat ‘Dalton’ dat is wat er ontbrak voor mij. De manier
waarop er met kinderen wordt gewerkt, hoe er met methoden en materialen wordt omgegaan, het
samenwerken en samen werken maakt het voor mij dat toen ik las dat er een vacature was op de Dr.
Ariёns Daltonschool ik dacht dat wil ik weer terug!

Voor de mensen die mij nog niet kennen: Ik ben Melanie Lassche, 45 jaar.
Heb samen met Arjan twee mooie dochters en woon in Hengelo Ov. Ik hou
van lezen, wandelen en schilderen of op een andere manier creatief bezig
zijn.
Ik heb er ontzettend veel zin in om na de vakantie weer te starten op de
Dr. Ariёns Daltonschool en jullie kinderen een stapje verder te mogen
helpen in hun ontwikkeling.

Schoolagenda 2020-2021
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.

Op de pagina’s hieronder vindt u andere berichten van instanties die we met u wilden delen

Wat gaan we doen deze zomer? Zomertoer!!!
Voor veel gezinnen betekent de zomervakantie (normaal gesproken) erop uit, binnen Nederland
of verder weg. Helaas is dat niet weggelegd voor alle kinderen en jongeren in Berkelland. En
deze zomer zullen er in verband met het coronavirus nog veel meer kinderen niet op vakantie
gaan. Daarom organiseren we weer een Zomertoer Berkelland.
In samenwerking met een aantal inwoners en verschillende organisaties maken Voormekaar,
Jimmy’s Jongerenwerk en de combinatiefunctionarissen van Beweeg Wijs, de Bibliotheek,
Muziek en Kunstwijs en Sport Federatie Berkelland een zomerprogramma. In de zomervakantie
zijn in elke (grote) kern leuke activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar en
jongeren, aanvullend op activiteiten die al door andere organisaties in die week worden
georganiseerd.
Programma
Ook dit jaar is er weer een breed aanbod van activiteiten bij de Zomertoer, soms live en soms
digitaal. Wie is de mol?, buikschuifbaan, yoga, voetbal, zwemmen en vele andere
beweegactiviteiten. Maar ook creatieve activiteiten, zoals digitale media, fotografie, digitale
lessen van BIEBlab Kunstwijs met techniek en wetenschap, en de Zomerbieb met allerlei lees- en
spelactiviteiten (voor thuis).
Sjors Sportief Creatief
Alle activiteiten van de Zomertoer kun je dit jaar vinden op de website www.sjorssportief.nl. Tik
jouw woonplaats of een van de andere plaatsen in en je ziet wat er allemaal te doen is. Meld je
aan via de website zodat we precies weten hoeveel kinderen er komen. Ook als er wijzigingen
zijn kunnen we je snel bericht geven.
Zomersport-app
De Balletje-trap-app heeft een opvolger gekregen. Niet alleen voetbal, maar ook andere sporten
worden aangeboden via de Zomersport-app van Sport Federatie Berkelland. Meld je aan voor de
app van jouw kern (of alle kernen) via www.sjorssportief.nl en je wordt vanzelf op de hoogte
gehouden wanneer er gesport wordt.
Iedereen doet mee!
Heb je het niet zo breed/een kleine beurs? Veel activiteiten van de Zomertoer zijn gratis.
Spreek je niet zo goed Nederlands? Natuurlijk ben je welkom bij de Zomertoer. Voor kinderen die
wat ondersteuning in hun taal kunnen gebruiken zijn er activiteiten gericht op taal in combinatie
met bewegen, creatief of lezen. Kijk op www.sjorssportief.nl

Heeft jouw kind een beperking? De activiteiten zijn aan te passen aan ieder kind. Neem minimaal
een dag van tevoren even contact op, zodat we samen kunnen afstemmen. Of kijk naar de
activiteiten met het logo van Uniek Sporten, speciaal voor kinderen met een beperking.
Fotowedstrijd ‘Waardevol water’
Als opwarmer voor de Zomertoer hebben we een fotowedstrijd georganiseerd. Doe je ook mee?
Je hoeft geen professional te zijn hoor! Maak je mooiste foto met je mobieltje of camera en stuur
deze in voor maandag 6 juli naar zomertoer@gemeenteberkelland.nl. Graag ook even je naam,
leeftijd en telefoonnummer erbij vermelden. Een deskundige jury van o.a. fotografen Han te
Hennepe en Job Lugtigheid zullen de foto’s beoordelen. Winnaars krijgen een leuke prijs. Meer
informatie? Facebook Zomertoer Berkelland.
De aftrap van de Zomertoer op maandag 13 juli is dit jaar geen groot evenement. Maar
natuurlijk zullen we een leuke startactiviteit doen! Je kunt het volgen op onze facebookpagina
Zomertoer Berkelland. Daar kun je ook alle verdere informatie vinden over de Zomertoer!

