Horstnieuws, 8 januari 2019

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst wensen wij iedereen een heel goed, gezellig, leerzaam maar vooral gezond 2019!
Na alle festiviteiten van de maand december gaan de kinderen de komende weken tot aan de
voorjaarsvakantie vooral lekker aan het ‘gewone’ werk zoals rekenen, taal, lezen en spelling.
Maar ook kennismaken met muziekinstrumenten staat op het programma. U kunt hierover
meer lezen in dit Horstnieuws. En in dit Horstnieuws graag uw extra aandacht voor de informatie
over de herinrichting van het speelterrein. U bent welkom op de informatieavond hierover op
maandag 21 januari.

Met vriendelijke groet,
Het team van de Arnhorst
Ho(rs)tnieuws- agenda
Maandag 14 januari
Maandag 21 januari
Zaterdag 26 januari
Zaterdag 2 februari
Zaterdag 9 februari
Vrijdag 22 februari
Week van maandag 25 februari
Vrijdag 1 maart
Maandag 4 tot en met 8 maart

Nieuwe leerlingen in
de maand januari
2019

Unisono muziekactiviteit onder schooltijd
Informatieavond schoolplein, aanvang 20.00 uur
Bouwdag schoolplein (zie intekenlijsten prikbord)
Bouwdag schoolplein (zie intekenlijsten prikbord)
Bouwdag schoolplein ( zie intekenlijsten prikbord)
Rapport mee
Ouder-kind gesprekken (meer informatie volgt in het volgende Horstnieuws)
Studiedag team, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Op de Arnhorst heten we welkom:
In groep 1-2a: Rune
In groep 1-2b: Feline
In groep 1-2c: Kay

Muziekactiviteiten
Unisono

In het kader van promotie van muziek gaan wij een samenwerking aan
met Harmonie Unisono Velp in de vorm van een kort project.
Dit project houdt in dat op maandag 14 januari voor alle groepen
muziekactiviteiten georganiseerd worden door Unisono Velp. Het
harmonieorkest brengt een bekend muziekstuk ten gehore en diverse
instrumenten worden aan de leerlingen geïntroduceerd. Daarna krijgen
de kinderen vanaf groep 5 t/m 8 de gelegenheid om drie weken lessen te
volgen (waarschijnlijk maandagmiddag) op een gekozen instrument
zoals; dwarsfluit, klarinet, altsaxofoon, blokfluit, trommel of trompet.
De lessen worden gegeven na schooltijd en de instrumenten worden
uitgeleend door Unisono.
Het gaat om de data 4, 11 en 18 februari.
De kosten zijn 10 euro per kind.
Als afsluiting is er op 25 februari van 17.00 tot 17.30 uur een optreden
voor de ouders van de kinderen die lessen hebben gevolgd. Dit optreden
wordt gedaan door kinderen die een instrument hebben beoefend
samen met het harmonie orkest.
* De kinderen ontvangen op maandag een formulier om in te vullen als
zij aan de lessen willen deelnemen.

Tips en tops
Veiligheidsmonitor

In juni 2018 heeft basisschool de Arnhorst deelgenomen aan de
Veiligheidsmonitor, die het ministerie van OCW tweejaarlijks laat
uitvoeren. Dit om een beeld te krijgen van het veiligheidsgevoel onder
leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders. Aan deze monitor hebben
van de Arnhorst de groepen 7 en 8, alle leerkrachten en de schoolleider
deelgenomen. Daarnaast hebben 82 ouders de vragenlijsten ingevuld.
In de bijlage vindt u een samenvatting van de tips en tops die uit dit
onderzoek naar voren zijn gekomen.
*Deze monitor en samenvatting zijn besproken in het team en de MR. Er
zijn actiepunten opgesteld waarmee we aan de slag zijn gegaan.

Schoolregels

Eén van die actie punten is dat we per week een schoolregel/afspraak
onder de aandacht brengen. Deze regels worden in de klas besproken,
komen op de slide-show in de hal en staan op de website bij tab :
ouders-> beleidsplan sociale veiligheid.
De regel van deze week voor binnen:

Voor buiten:

Informatie en
uitnodiging
herinrichting
schoolplein

Vóór de kerstvakantie hebben we jullie geïnformeerd over de
informatieavond voor het schoolplein. Deze is op maandag 21 januari
om 20:00 uur en iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd! We gaan
samen aan de slag met de buitenruimte van onze kinderen!
In de afgelopen periode zijn we in een kleiner comité al keihard aan de
slag gegaan. We hebben ons hierbij laten leiden door het concept
“speelnatuur”, wat veel meer is dan “spelen in het groen”. Het is een
visie op het inrichten van speelterreinen gericht op het geven van
handvatten en middelen om te gaan bouwen! Te ontdekken! Te voelen,
ruiken en proeven! Zien, beleven en verwonderen! Uitgedaagd worden,
leren, creatief zijn…
Iedere keer dat we er met ouders over spraken bemerkten we het
enthousiasme wat dat teweeg bracht. Het verhaal achter ons plan is ook
enorm inspirerend en zit ook boordevol met leuke weetjes! Wist je
bijvoorbeeld dat er op een groen schoolplein véél minder conflicten zijn?
Of dat het de lichamelijke activiteit van kinderen bevordert? En dat dan
ook vooral bij meisjes?
Graag vertellen wij jullie hier meer over! Als je onze plannen hoort, dan
jeuken ook jouw handen om met ons mee te gaan bouwen! Dit gaan we
doen op de bouwdagen op zaterdag 26 januari en 2 en 9 februari. Je kunt
dan ook je kinderen meenemen! We gaan samen aan de slag!
Kom jij ook? Superleuk en gezellig!
Inschrijflijsten om je aan te melden hangen bij de ingang, maar je kunt
ook reageren via de mail!

Rommelmarkt
vrijdag 12 april
2019

Schoolfoto’s

De Pleincommissie
We gaan geld inzamelen voor het schoolplein! Dat doen we onder
andere door een rommelmarkt te organiseren. Dussss... ruim je zolder
op; trek je kledingkast leeg en verkoop het op de kleedjesmarkt op
vrijdag 12 april na schooltijd.
De opbrengst gaat naar de herinrichting van het schoolplein. Twee
vliegen in 1 klap. Jij een opgeruimd huis en de kinderen een heel mooi
schoolplein. Interesse? Geef je op bij margrietharkink@hotmail.com
o.v.v. Kleedjesmarkt 12 april.
Dank voor de complimenten die we toch hebben ontvangen over de
schoolfoto’s. Inmiddels hebben we al aardig wat geld mogen ontvangen,
maar we zijn nog niet uit de kosten.
Mocht u het vergeten zijn, u kunt een envelop inleveren bij Mieke of
Inge. U kunt ook een bedrag overmaken op rekeningnummer
NL76ABNA0555810453 t.n.v. Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderw.
inz. Arnhorst te Dieren (sommige banken geven een foutmelding bij de
naam omdat hij veel te lang is, we zijn ermee bezig om dit te veranderen)

Beste ouders/verzorgers,
En wat hebben we weer veel verschillende activiteiten gedaan… MAD Science
was een groot succes, we hebben een eigen BSO verjaardagskalender
gemaakt, lekkere kerstkoekjes gebakken (“wat ruikt het toch altijd lekker in
het Paarse lokaal!”), sleutelhangers gemaakt en het is ook een traditie om
zelf kaarsen te maken. Dat konden we ook ruiken….
Op dinsdag en/of donderdag hebben we tegenwoordig de beschikking over de gymzaal bij
Daalhuizen. Elke week verzorgt de BSO daar een gym/spelles (meestal met juf Inge B.).
En jippie, we hebben er ook een nieuwe skelter bij!
De laatste schoolweek van 2018 hebben we afscheid genomen van Dorine
bij de BSO. Zij gaat nu helemaal voor school werken. Gelukkig zijn de
nieuwe collega’s nu aardig ingewerkt en hebben we er vanaf november
een stagiaire bij, Melanie Tissen. Hieronder stellen zij zich voor.
Vriendelijke groeten,
Namens alle collega's
Ellie, Inge B, Katja, Romy, Iris, Senie, Sharmaine, Melanie en Annette.
Activiteiten (onder
voorbehoud)

Week 2: Mozaïeken, high tea, verven op een groot vel, sport en spel
Week 3: Mozaïeken, high tea, schilderen met wasco en
ecoline/waterverf
Week 4: Knutsel, atletiek, scheerschuim
Week 5: Bingo, tafel tennis toernooi en play-mais
Week 6: Bakactiviteit en witte klei knutsel
Op maandag hebben we altijd een bakactiviteit en op dinsdag gaan we
naar de gymzaal.

Nieuwe indeling
BSO groepen

U heeft een mail ontvangen met de nieuwe indeling van de groepen en
eventueel de nieuwe mentor van uw kind(eren) en de uitleg waarom we
hiervoor gekozen hebben.

Hallo allemaal, ik ben Senie van de L’Isle, ben 28 jaar en sinds 25 oktober
werkzaam bij BOEIenD kinderopvang. Ik werk op dinsdag en donderdag.
Ik heb op de Arnhorst gewerkt als onderwijsassistent en werd
geïnspireerd om ook als pedagogisch medewerkster te gaan werken op
de BSO. Als pedagogisch medewerkster geef ik uw kind mijn vertrouwen
en aandacht zodat het vrij durf te spelen en kan ontwikkelen tot een
nieuwsgierig betrokken en geïnspireerd kind.
Dat is mijn missie.

Hallo allemaal, mijn naam is Iris Katwijk en ik ben 22 jaar oud. Sinds 1
oktober ben ik werkzaam bij BOEIenD kinderopvang als pedagogisch
medewerker. Ik ben afgestudeerd als HBO pedagoog en MBO
onderwijsassistent. Mijn passie is om zoveel mogelijk kinderen,
jeugdigen en ouders te helpen en begeleiden. Ieder kind is uniek en
heeft zijn/haar eigen ontwikkeling op zijn/haar eigen tempo en niveau.
Mijn doel is zo goed mogelijk aansluiten bij ieder individu. Naast het
werken met kinderen en jeugdigen heb ik nog een grote passie en dat is
visagie. Graag maak ik mensen op en geef advies over producten. Verder
houd ik mij sinds ik ziek ben (Crohn) veel bezig met voeding en sport. Ik
woon sinds juni in Velp samen met mijn vriend. Ik werk op maandag,
dinsdag en donderdag. Mocht ik u dus nog niet ontmoet hebben, zullen
wij elkaar vast en zeker nog gaan zien!
Hallo allemaal, ik ben Melanie Tissen en wil mezelf graag even
voorstellen.
Ik ben 27 jaar en woon samen met mijn vriend en twee katten in Velp.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellig met mijn vrienden en familie
af te spreken en te fröbelen in huis.
Verder vind ik het ontzettend leuk om creatief bezig te zijn.
Wellicht heeft U mij de afgelopen weken al rond zien lopen bij de BSO en
dat is vanwege mijn stage.
Ik volg de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerkster bij
capabel. Vanwege deze opleiding is het de bedoeling dat ik tot eind 2019
hier stage loop. Ik vind het hier harstikke leuk en ik hoop hier heel veel te
mogen leren.
Voor foto’s, Ho(rs)tnieuws digitaal, agenda, activiteiten groepen en activiteiten BSO kijk op
www.de-arnhorst.nl of www.boeiend-kinderopvang.nl

