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Nieuwsbrief februari 2021
Agenda
februari
2+3
8
12
15
15 t/m 18
18
22-26

Oud papier inzameling
1e schooldag na de lockdown
Carnaval op school
Studiedag
Gesprekken groep 8
1e Rapport, mijn rapportfolio
Voorjaarsvakantie

maart
1
Zwemmen, groep 5-6
2+3
Oud papier inzameling
29
30

Zwemmen, groep 5-6
Schriftelijk verkeersexamen, groep 7-8

Van het team
Waar we allemaal al bang voor waren, is helaas ook gebeurd. De scholen zijn helaas nog steeds
gesloten. Als team hopen we de kinderen weer zo snel mogelijk in de school te
hebben, maar dit moet wel veilig zijn voor iedereen. We wachten met spanning
af of we op 8 februari de schooldeuren wel weer mogen openen.
Ondanks het feit dat wij ontzettend ons best doen om u als ouder niet de functie
van leerkracht te geven, ontkomen wij hier niet altijd aan. Wij beseffen ons heel
goed dat een dubbele functie van thuiswerken en ondersteuning geven van uw
kind regelmatig een zware belasting is.
Wij danken u heel erg voor alle ondersteuning die u biedt aan uw kind(eren).
Hopelijk kunt u ook genieten van mooie momenten tijdens het thuiswerken.
Zoals bijvoorbeeld van heel Ariëns bakt. We hebben prachtige koekjes (en
waarschijnlijk ook hele lekkere) voorbij zien komen op de foto's. Super leuk
gedaan allemaal, onze complimenten.
Subsidie vergroenen schoolplein
Goed nieuws voor ons schoolplein. We hebben een subsidie gekregen voor een groener schoolplein.
Samen met Edward Heinneman (vader van Jasmijn uit groep 6) is er een plan gemaakt en Edward is
ondertussen begonnen met de uitvoering van het plan. Zo komen er bijvoorbeeld meer bomen en
borders op het schoolplein en wordt er een pergola boven de zandbak geplaatst. Ook wordt er een
rekenvierkant aangelegd, waardoor er soms ook rekenlessen buiten gegeven kunnen gaan worden.
We bedanken Edward voor zijn inzet om dit samen met ons te realiseren. En we zijn natuurlijk
allemaal erg benieuwd naar het eindresultaat.

Oudertevredenheidsonderzoek
Graag informeren wij u hierbij ook over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort voor onze
school van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders van onze school. Met dit
onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat u van de school van uw kind(eren) vindt. De
uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder te verbeteren.
U krijgt over enkele weken van DUO Onderwijsonderzoek & Advies per e-mail een uitnodiging om
een online vragenlijst in te vullen. Per gezin ontvangt één ouder de uitnodiging, met uitzondering van
gescheiden ouders. In deze e-mail vindt u een link waarmee u automatisch in het beginscherm van
de vragenlijst terecht komt. Het invullen van de vragenlijst kost circa 15/20 minuten.
We willen benadrukken dat uw gegevens volstrekt anoniem worden behandeld. U kunt de vragenlijst
dan ook zonder terughoudendheid invullen.
De resultaten van het onderzoek zullen wij schriftelijk met u communiceren, zodra wij deze van DUO
Onderwijsonderzoek & Advies hebben ontvangen.
Met het invullen van de vragenlijst laat u uw stem horen en levert u een constructieve bijdrage aan
de ontwikkeling van onze school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Even voorstellen…
Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Marielle Jimenez en zoals jullie wellicht al
gelezen of gehoord hebben, ben ik sinds 1 januari werkzaam in groep 1/2.
Ik ben getrouwd met Rafael en wij hebben twee zonen, Sebas van 13 jaar en Pepijn
van 10 jaar oud en wij wonen in Goor.
In mijn vrije tijd loop ik graag hard en speel ik waterpolo (helaas nu even niet).
Hiervoor ben ik wel werkzaam geweest in het onderwijs, maar in een heel andere rol,
namelijk als recruiter. Ik heb er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er goede
docenten werden aangesteld bij Aventus. Mijn grote wens is altijd geweest om zelf les
te geven in het basisonderwijs.
De Pabo heb ik een aantal jaar geleden met goed gevolg afgerond en onlangs heb ik
bij het Saxion een opfriscursus gevolgd.
Helaas is door de lockdown de situatie nu even anders, maar ik heb ontzettend veel
zin om bij Dr. Ariëns te werken. De eerste weken bij de noodopvang zijn mij al erg goed
bevallen. Mijn werkdagen na de lockdown, zijn de ochtenden van dinsdag tot en met vrijdag.
Team Dr. Ariëns Daltonschool
Activiteiten die niet doorgaan i.v.m. Corona:
Carnaval op school, 12-2, wij laten het carnavalsfeest dit jaar vervallen. Een feest als carnaval is nu
niet passend binnen de huidige maatregelen.
Studiedag, 15-2, over hoe we dit als school regelen, wordt in een aparte brief aan u meegedeeld. Dit
doen we als er meer duidelijkheid is over het wel of niet verlengen van de lockdown.
1e rapport, mijn rapportfolio, 18-2, het 1e rapport en de kind gesprekken staan gepland in de week
van 15 februari. De gesprekken worden verplaatst naar de laatste weken van maart. Ook het
rapportfolio zal dan klaar en ingevuld zijn. Wilt u toch eerder een gesprek met de groepsleerkracht,
dan kunt u dit altijd aanvragen.
Gesprekken groep 8
De gesprekken van groep 8 over de plaatsing op het voortgezet onderwijs horen plaats te vinden
voor 1 maart. I.v.m. de lockdown is deze datum verschoven naar 15 maart. De gesprekken worden
daarom verplaatst naar maandag 8 maart. De betreffende ouders worden hierover apart
geïnformeerd.

Papiercontainer
Op 2 en 3 februari staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens
de kinderen.
Vakantierooster voor schooljaar 2021-2022
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend. Het is vastgesteld door een bovenschoolse
commissie en onze MR heeft er mee ingestemd.
De studiedagen moeten nog gepland worden. Deze datums zullen wij op een later moment aan u
bekend maken.
Herfstvakantie
Kerstetentje
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 t/m 22 oktober
Alle groepen vrij
23 december, ’s avonds kerstetentje voor alle Alle groepen vrij vanaf
groepen (17.00-18.30 uur)
12.00 uur
vrijdag 24 december
Alle groepen vrij vanaf
t/m 7 januari
12.00 uur
21 t/m 25 februari
Alle groepen vrij
15 april
Alle groepen vrij
18 april
Alle groepen vrij
25 april t/m 6 mei
Alle groepen vrij
26 en 27 mei
Alle groepen vrij
6 juni
Alle groepen vrij
vrijdag 8 juli vanaf 12.00 uur
Alle groepen vrij
t/m 19 augustus

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar of komend schooljaar (20212022) 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 Marleen Bartelds: m.bartelds@keender.nl of te bellen met de
school (0545 – 295 550)
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.
I.v.m. corona zal er dit jaar geen open dag plaats vinden, maar alleen individuele rondleidingen.
Jarigen in februari
01
02
05
05
05

Marc
Jaycelinn
Thijs
Layla
Liam

gr. 1
gr. 3
gr. 8
gr. 5
gr. 3

06
08
20
22
22

Bibi
Suuz
Majka
Thomas
Joep

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

gr. 3
gr. 1
gr. 6
gr. 6
gr. 6

