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Nieuwsbrief september 2021
Agenda
september
1
2
7+8
13
16
20
20 t/m24
28
30

Luizencontrole
Informatieavond alle ouders
Oud papier inzameling
Studiedag, alle leerlingen vrij
Gloei en bloei dag
Zwemmen, groep 5-6
Startgesprekken
Riskfactory, groep 8
Techniekochtend, groep 7-8

oktober
5+6
12
14
15
18 t/m 22
25
25

Oud papier inzameling
Zwemmen, groep 5-6
bezoek gemeentehuis, groep 7-8
afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
leerlingen groep 1-2 vrij
Zwemmen, groep 5-6

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 we wensen iedereen een heel fijn nieuw schooljaar!
Team Dr. Ariëns Daltonschool
Opening BSO de Berg
Sinds 23 augustus jl. beschikt Dr. Ariëns Daltonschool over BSO de Berg.
Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt om het lokaal gezellig in te
richten. En dat is gelukt; BSO de Berg is een kleinschalige en sfeervolle BSO
geworden! We zijn er trots op!
Deze BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-18-00
uur. Op woensdag en vrijdag en tijdens de schoolvakanties is de opvang op
locatie AllesKids bij sportclub Neede. Ook de voorschoolse opvang is op
locatie Alleskids. I.v.m. de coronasituatie maakt HumanKind geen gebruik
meer van een taxibusje maar wordt álle opvang op loopafstand aangeboden. Dat is erg prettig!
BSO de Berg heeft naast de gezellige groepsruimte de beschikking
over de riante buitenspeelruimte en bij slecht weer mogen de
kinderen uiteraard in het speellokaal spelen.
Meer weten over BSO de Berg? Neem vrijblijvend contact op via
0545 217361 (ma, di, do 14 - 18 uur) of per mail via
bsoberg@humankind.nl of met de vestigingsmanager Dorien
Bossewinkel (06 – 51 60 94 34)

Parro
U heeft allemaal een uitnodiging ontvangen voor het aanmaken van een
Parro account. Vanaf dit schooljaar gaan we de app Parro inzetten om de
oudercommunicatie te verbeteren. Parro is een onderdeel van ons
administratiesysteem ParnasSys. Parro biedt ons de mogelijkheid om op
een veilige en eenvoudige manier groepsnieuws, of een foto van een
activiteit met u te delen. Daarnaast gaan we Parro gebruiken voor
bijvoorbeeld de jaaragenda en het plannen van oudergesprekken. Voor ons is het daarom belangrijk
dat alle ouders/verzorgers zich zo snel mogelijk aanmelden.

Bibliotheek
De afgelopen tijd zijn wij druk aan het opruimen geweest in de school. Ook hebben
we een prachtige nieuwe bibliotheek gemaakt in de school en hebben we heel veel
nieuwe leesboeken aangeschaft. De bibliotheek is nog niet helemaal af, maar we
zijn nu al blij met het resultaat.

Trakteren
Als uw kind jarig is, mag het uiteraard trakteren op school. Snoep is als traktatie bij ons niet direct
verboden, maar u kunt ook denken aan een gezonde traktatie. We verzoeken u ook vriendelijk om de
traktatie niet te groot en te veel te maken. En wilt u de leerkracht ook laten delen in de traktatie, dan
graag hetzelfde als voor de kinderen.
Hulp
We hebben nog een aantal klusjes die gedaan moeten worden en zullen hier af en toe een oproep voor
doen in bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Welke vader, moeder, opa, oma, oom, tante, etc. zou ons kunnen
helpen met de volgende klusjes?
- Het wassen van handdoeken, theedoeken en vaatdoeken.
- De ramen wassen aan de binnenkant van de school.
- De planken van onze nieuwe bibliotheek schuren en in een mooie nieuwe kleur schilderen.
Vele handen maken licht werk. Mocht je ons willen helpen, dan mag je contact opnemen met de
directeur Marleen Bartelds (m.bartelds@keender.nl of 0545 - 29 55 50)
Luizencontrole
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem op scholen. Wij zijn van mening dat zowel school,
als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de verspreiding van de
hoofdluizen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis
en zo nodig te behandelen. Om de hoofdluis op school onder controle te houden, controleren we op
school in ieder geval na iedere vakantie alle kinderen. Dit gebeurt door een aantal ouders. Heel fijn dat
deze ouders dit willen doen. Op woensdag 1 september zal de eerst volgende hoofdluiscontrole op school
plaats vinden.

Infoavond, 2 september
De informatieavond op donderdag 2 september laten we in een andere vorm plaatsvinden. We
vinden het namelijk wel heel fijn om elkaar live te zien. We hebben
de avond opgesplitst in drie blokken (18.30 – 19.00 uur, 19.15 – 19.45 uur en 20.00 – 20.30 uur). In
alle groepen zal drie keer dezelfde ouderavond plaatsvinden. Per kind mag één ouder zich inschrijven
op een tijdsblok. Het inschrijven kan nog tot woensdag bij de ingangen van de school. Uiteraard
mogen de kinderen die zelf naar school komen de naam van de ouder op de lijst schrijven.

Oud papier inzameling
Op 7 en 8 september staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt
namens de kinderen.
Zwemonderwijs in groep 5 en 6
Op maandag 20 september gaat groep 5 en 6 zwemmen. De kinderen nemen deze dag naast de
zwemspullen ook hun fiets mee naar school.
Groei en bloei: donderdag 16 september
Onze wijk- moestuin is weer uitgegroeid tot 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. We maken er een feest van. Deze
groei en bloei dag staat in het thema: Beroepen. We gaan samen met alle leerlingen van de school
oogsten, producten verwerken, knutselen, bakken/koken, bewegen enz.
Voor deze dag hebben we veel vrijwilligers nodig die ons helpen.
Mocht je ook zin en tijd hebben om op donderdag 16 september te helpen:
Je bent van harte welkom van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Opgave kan bij juf Marloes, marloes.paf@keender.nl
Startgesprekken, in de week van 20 tot 24 september
De gesprekken cyclus op onze school ziet er als volgt uit: In september zijn er startgesprekken. In
februari en juni zijn er voortgangsgesprekken.
Bij de startgesprekken zijn vooral ouders aan het woord over hun kind. Hoe is de zomervakantie
verlopen? Hoe is het kind thuis? Welke karaktereigenschappen heeft uw kind? Welke verwachtingen
en aandachtspunten zijn er voor dit schooljaar. Dit gesprek gaat aan de hand van een formulier dat
jullie eind volgende week zullen ontvangen en ingevuld kunnen retourneren. Hier zit ook een
uitgebreide informatiebrief bij. Tijdens de informatieavond van donderdag 2 september zal hier meer
uitleg over gegeven worden.
Risk Factory, groep 8
Dinsdag 28 september gaan de kinderen van groep 8 met de bus naar Vliegveld Twente in Enschede.
In de Risk Factory Twente doorlopen de leerlingen een aantal veiligheidsscenario’s. Ze krijgen te
maken met verschillende risico’s (verkeersveiligheid, brand, groepsdruk). Ze leren handelen in
moeilijke situaties. Deze situaties krijgen ze te zien, of worden nagespeeld. We vertrekken ’s morgens
om 8.30 uur. Om 12.30 uur verwachten we op school terug te zijn. Kinderen nemen deze dag zelf een
lunchpakket mee. Wij zijn op zoek naar 1 ouder die als begeleider mee zou willen.

Techniekochtend groep 7-8
Donderdag 30 september gaan de kinderen van groep 7-8 naar Borculo voor de 1e techniekochtend.
We vertrekken om 8.30 uur met de fiets bij school.
Vakanties en studiedagen 2021-2022

Vakantie

Wanneer

Herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober

Kerstvakantie

27 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 25 februari

2e paasdag

18 april

Meivakantie

25 april t/m 6 mei

Hemelvaart

26 mei en 27 mei

Pinksteren

6 juni

Zomervakantie

11 juli t/m 19 augustus

Extra vrij groep 1 en groep 2
- 25 oktober
- 30 mei t/m 3 juni

Studiedagen:
Studie(mid)dagen

Datum

Studiedag

13 september

Studiemiddag

1 november

Studiemiddag

29 november

Studiedag

24 december

Studiemiddag

31 januari

Studiedag

7 maart

Studiedag

28 maart

Studiemiddag

28 juni

•

Op de studiemiddagen zijn alle kinderen om 12. 00 uur vrij.

Gymtijden schooljaar 2021-2022
Alle groepen gymmen in de zaal aan de Dumasweg

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

dinsdag
13.15 u
11.00 u

woensdag

13.15 u

vrijdag
10.30 u
8.30 u
11.15 u

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:
Vanaf dit schooljaar hebben Melanie Lassche en Annelies Waanders de IB-taken verdeeld. Waarbij
Annelies zich vooral gaat richten op het leerlinggedeelte, richt Melanie zich vooral op de
onderwijsinhoudelijke zaken. Op dinsdag is Annelies aanwezig voor IB taken en Melanie op
woensdag.
Wilt u een afspraak maken, dan kan dat via de mail of telefonisch. (annelies.waanders@keender.nl of
m.lassche@keender.nl )
Even voorstellen
Beste ouders,
Mijn naam is Malissa te Hofstee, ik ben 22 jaar oud en ben afgelopen schooljaar afgestudeerd als
onderwijsassistent. Nu werk ik als onderwijsassistent tijdelijk op de Dr. Ariëns Daltonschool als inval
voor een zwangerschapsverlof. Hoe leuk is het om na 10 jaar te komen werken op je eigen oude
basisschool!
Ik heb er enorm veel zin in om te gaan werken in groep 5/6. We gaan er een leuke leerzame tijd van
maken.
Wij heten van harte welkom…………
De volgende kinderen zijn na de zomervakantie begonnen op onze school, of gaan in augustus
beginnen. In groep 1 en 2: Groep 1: Janne en Gwen en in groep 2: Elize. In groep 5: Zoë en Maurits.
We wensen ze allemaal veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.
Jarigen in september
2
12
17
24

Fleur
Bentley
Milan
Bentley

gr. 4
gr. 4
gr. 8
gr. 3

24
24
24
25

Liam
Ismaïl
Nuray
Julian

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !

Bijlage
1. ANWB

gr. 3
gr. 8
gr. 8
gr. 8

Bericht van de ANWB
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het
jaar dat ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening.
U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije
tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader
volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen
te vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

