Dr. Ariëns Daltonschool, Rutgerinkdijk 3, 7161 EW Neede. Tel.: 0545295550 www.ariensneede.nl / e-mail: directie@ariensneede.nl

Nieuwsbrief december 2020
Agenda
december
1+2
3
7
10
14
14
17
18

Oud papier inzameling
Sinterklaasfeest
1e Adventsviering, groep 7-8
2e Adventsviering, groep 5-6
3e Adventsviering, groep 1-2
Zwemles, groep 5-6
4e Adventsviering, groep 3-4
Kerstvakantie, alle groepen 12.00
uur vrij

januari
4
4
5+6
20
25
29

1e schooldag na de Kerstvakantie
Techniekochtend, groep 7-8
Oud papier inzameling
Risk factory, groep 8
Zwemles, groep 5-6
Verkiezing Carnaval hoogheden

Van het team
Zoals jullie in een aparte mail hebben kunnen lezen, is met ingang van 1 november 2020 Marleen
Bartelds benoemd als directeur van onze school. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van onze
interimmer John Meuleman. Hij is op dit moment bezig om Marleen in te werken. Om dat
langzamerhand af te bouwen, zal hij, ter ondersteuning van haar, vanaf 1 december alleen nog op
maandag aanwezig zijn. Op donderdag 17 december is zijn laatste werkdag.
Op 12 november waren veel ouders aanwezig bij de online ouderavond over een mogelijke fusie van
de Ariëns en de Kisveld. We vonden het fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren. Daarnaast werden
er goede vragen gesteld over onderwerpen die voor onze ouders erg belangrijk zijn. Tot en met
januari speelt het onderzoek naar de fusie zich vooral op bestuursniveau af. Bij een vervolg van het
traject zal er in januari worden overgegaan tot het formeren van werkgroepen. Wanneer er nieuws
is, zullen we u dit laten weten.
Tot op heden lukt het goed om de lokalen te ventileren. Daarbij lukt het ook nog om de lokalen
voldoende op temperatuur te houden.
Het is gelukt om een vervanger voor juf Kim (Beweegwijs) te vinden. Vanaf 26 november zal juf
Marjolein Besnyoi de lessen Beweegwijs voor haar rekening gaan nemen.
In de afgelopen weken hebben we met de ouders van de OV overlegd over de organisatie van het
sinterklaas- en Kerstfeest. Beide feesten gaan in aangepaste vorm door. Hierover leest u meer in
deze nieuwsbrief.
Afgelopen maandag kregen we het trieste bericht dat onze oud-collega Ingrid Rexwinkel is overleden.
Ingrid was hoofdleidster op ’t Kwetternestje, toen de kleuterschool en de lagere school samen
gingen. Daarna heeft ze meer dan 20 jaar op de Dr. Ariëns gewerkt. We herinneren Ingrid als een
lieve, betrokken juf en collega. We willen haar familie veel sterkte toewensen.
Team Dr. Ariëns Daltonschool

Afscheid
Beste ouders/verzorgers,
Zoals hierboven al gemeld, zal ik op 17 december voor het laatst werkzaam zijn als interimmer op
deze school. Ik heb hier in het afgelopen jaar met veel plezier gewerkt in een op z’n zachtst gezegd
enerverend jaar. Door de Corona-perikelen was het contact met ouders helaas wat minder dan ik
normaal gesproken gewend ben. Toch kijk ik terug op een prettige samenwerking met het team en
de ouders, waardoor ik de school dan ook met een goed gevoel ga verlaten. Ik wens Marleen en het
team veel succes voor in de toekomst en ik zal jullie via de digitale kanalen blijven volgen. Ik wil het
bestuur van Keender én het team en ouders van de Dr. Ariëns Daltonschool hartelijk bedanken voor
het gestelde vertrouwen in mij. Het ga jullie goed.
John Meuleman.
Papiercontainer
Op 1 en 2 december staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt
namens de kinderen.
Sinterklaasfeest
Donderdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. Voor alle groepen is het qua
schooltijden een normale schooldag. Sinterklaas wordt dit jaar niet buiten ingehaald. De kinderen
gaan ‘s morgens ‘gewoon’ naar de groep.
Advent
In de periode voorafgaand aan Kerst zijn bij ons op school de adventsvieringen. De vieringen zijn
gepland op: maandag 7 december (gr. 7-8), donderdag 10 december (gr. 5-6). Maandag 14 december
(gr. 1-2) en donderdag 17 december (gr. 3-4). De vieringen zullen in de speelzaal gehouden worden
van 8.35 u. tot 9.00 u. Vanwege corona kunnen we geen ouders uitnodigen.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandag 14 december gaat groep 5 en 6 zwemmen. De kinderen nemen deze dag naast de
zwemspullen ook hun fiets mee naar school.
Kerst
Vanwege de huidige Corona maatregelen, vieren we het Kerstfeest op donderdag 17 december. Deze
dag hanteren we onze normale schooltijden. Kinderen kunnen deze dag in hun mooie kerstkleren
naar school komen. Deze dag neemt iedereen een bord, bestek en een beker mee. Onze
oudervereniging heeft gezorgd voor een lekkere lunch in de middag. Ze hoeven dus zelf geen eten
mee te nemen deze dag.
Wasouders:
Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief, hebben er al 3 ouders gereageerd. Om het
rooster af te maken, hopen we dat er nog meer ouders zijn die willen helpen.
Tekst vorige nieuwsbrief:
Ieder jaar verzorgen ouders van onze school de was. We zijn op zoek naar ouders die dit schooljaar
enkele keren de was willen doen. (bij eenzelfde opgave als andere jaren, gaat het vaak om 3 keer).
Opgave bij meneer Martijn m.tenberge@keender.nl
Wij heten van harte welkom…………
Bregje, Emma, Ammel en Daaf zij komen in december enkele dagen en starten dan na de
Kerstvakantie in groep 1A op onze school.
We wensen ze veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.

Jarigen in december
1
2
3
3
6
13
18

juf Marleen
Vienna
Luuk
Siem
Xander
Jade
Bo

gr. 7
gr. 2
gr. 2
gr. 7
gr. 5
gr. 7

20
21
22
24
28
30

Tess
Bregje
Emma
juf Jolien
Ammel
Daaf

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
Bijlagen:
1. Beslisboom Corona
2. Yunio

gr. 4
gr. 1A
gr. 1A
gr. 1A
gr. 1A

1. Beslisboom Corona

2. Yunio

