Horstnieuws, maart 2019

Beste ouders/verzorgers,
Fijne vakantie gehad?
Wij hopen van wel en wij hebben er weer zin in om de komende zes weken, tot aan de
meivakantie er weer iets leuks, moois en leerzaams van te maken samen met de kinderen en
u als ouders uiteraard. In dit Horstnieuws kunt u hier meer over lezen.
De vrijdag voor de vakantie hadden de leerkrachten een studiedag. Deze dag heeft het team
zich onder andere verdiept in: de CITO-resultaten en analyses van de afgelopen periode,
ontwikkelingen op het gebeid van ICT, het verlagen van de werkdruk en hoe het gaat met
het geven van Engels in alles groepen. Ook de evaluatie van het schoolplan 2015-2019 stond
op het programma en de plannen voor het nieuwe schoolplan 2019-2023. Belangrijk is om te
gaan onderzoeken waar veranderingen en verbeteringen nodig zijn, maar ook wat we vooral
moeten behouden. U als ouders kunt daar ook over meedenken. Er komt bijvoorbeeld
binnenkort een oudertevredenheidonderzoek.
Tot slot willen we u nogmaals attenderen op het parkeren in de straat van de school.
Fijn dat zoveel van u te voet of per fiets naar school komen.
Als u wel met de auto komt, wilt u dan rekening houden bij het parkeren met onze
buurtbewoners en de veiligheid in de straat? Heel erg fijn!
Met vriendelijke groet,
Team van de Arnhorst
Ho(rs)tnieuws, maart 2019 - agenda

Dinsdag 12 maart

Informatieavond om 19.30 uur voor nieuwe kleuterouders van groep 1.

Woensdag 13 maart

We trekken aan de bel voor het Lilianefonds.
Alle kinderen mogen dus morgen iets meenemen dat lawaai maakt!

Vrijdag 15 maart

Leerkrachten van de Arnhorst gaan staken; de school is dicht.
Er is mogelijkheid om gebruik te maken van de BSO.

Woensdag 20 maart

De Arnhorst is een locatie waar de hele dag gestemd kan worden in
verband met de verkiezingen.

Vrijdag 22 maart

Letterfeest met alle kinderen en ouders van groep 3.
Tijd: 12.45 tot 13.45 uur. Ouders van groep 3 zijn welkom!

Vrijdag 29 maart

Afsluiting project ‘Plastic Soep’ voor alle ouders.
Tentoonstelling in de hal, vanaf 13.30 uur kunt u binnenlopen.
Voor meer informatie over dit project zie verder in dit Horstnieuws.

Woensdag 3 april

Wij doen zoals elk jaar ook nu weer mee aan ‘De grote Rekendag’.
Het thema is: ‘Uit verhouding’.
Om vast in de agenda te zetten: Kinderen mogen deze dag ‘uit
verhouding’ gekleed gaan, dus bijvoorbeeld; een te grote broek, een te
grote trui, een te grote zonnebril enz.
In het volgende Hortsnieuws volgt nog meer informatie.

Dinsdag 9 april

Schoolreis voor de groepen 1 en 2 naar het land van Jan Klaasen in
Braamt. De kinderen komen gewoon op school om 8.30 uur.
Vertrek van school met de bus naar Braamt: 9.30 uur.
Terug op school: 15.00 uur. (Let op: in plaats van 14.00 uur).
Kinderen die deze dag niet meer naar de BSO gaan, graag doorgeven aan
Inge Geerlings.

Woensdagmiddag 3 en 10
april

Schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 5 (3 april) en de groep 6
t/m 8 (10 april). Kinderen die meedoen mogen om 12.00 uur van school
worden opgehaald of naar huis gaan om zich te verkleden. Ook broers en
zusjes mogen, indien nodig, eerder van school worden opgehaald.
De andere kinderen blijven gewoon op school tot 14.00 uur.

Donderdag 11 april

Schoolreis voor de groepen 3 tot en met 7 naar de Efteling in
Kaatsheuvel
Vertrek van school met de bus om: 8.30 uur. Dus kom op tijd!
Terug op school: 16.30 uur
Eten en drinken voor de kleine pauze, lunch, snoep en eventueel droge
kleding meenemen. Daarnaast mogen de kinderen ook maximaal €5,zakgeld meenemen.
Kinderen die deze dag niet meer naar de BSO gaan, graag doorgeven aan
Inge Geerlings.

Nieuwe leerlingen in
de maand maart
2019

Op de Arnhorst heten we welkom:
In groep 1-2a:
In groep 1-2b: Roosmarijn en Toon
In groep 1-2c: Sverre , Noa en Anne

* Wilt u kinderen van geboortejaar 2016 en 2017 inschrijven?
Inschrijfformulieren kunt op ophalen bij Mieke of Inge

Trek aan de bel
woensdag 13 maart

Op woensdag 13 maart trekken heel veel basisschoolleerlingen uit heel
Nederland één minuut aan de bel. Wij doen ook nu weer mee. Zo vragen
wij aandacht voor het recht op onderwijs voor leeftijdgenoten met een
handicap in ontwikkelingslanden.
Alle kinderen mogen iets mee naar school nemen
dat lawaai maakt.

Project hele school
in maart:
Plastic soep, wat
een troep!

In de periode van 18 maart t/m 29 maart werken wij schoolbreed over
het onderwerp: ‘Plastic soep, wat een troep!’
In deze periode gaan wij de hal omtoveren tot een zee. Tijdens het
project wordt extra aandacht besteed aan het gebruik van plastic.
Daarnaast zullen de groepen op pad gaan: plastic opruimen of krijgen ze
informatie over duurzaamheid. Voor het tot stand brengen van 'de zee'
verzamelen wij kosteloos materiaal. Wel graag schoon. Dit kunt u
inleveren bij de leerkracht van uw kind. Indien nodig hoort u van de
leerkracht of er tijdens het project extra hulp nodig is in de klas.
Groetjes van de ICC commissie, Jolien en Miriam

Oude goede doel

Voor Kiplimo (en zijn familie en de school in het dorp) van de organisatie
“Compassion” hebben we afgelopen jaar in totaal 1446,90 opgehaald
(inclusief kerst collecte 258,63). Dit is een mooi bedrag!

Nieuw goed doel om
voor te sparen

De komende periode zullen we met de kinderen gaan sparen voor
Stichting Vluchteling.
Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp in acute noodsituaties of
bij langdurige crises of bij wederopbouw.
Zij maken zich sterk voor een menswaardig bestaan voor mensen die
moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking.

Gevonden
voorwerpen

Sponsoren
schoolplein

De behoefte van vluchtelingen is hierbij leidend.
De hulpverlening richt zich op gezondheid, de veiligheid, het onderwijs,
het economisch welzijn en de zelfredzaamheid van vluchtelingen.
Meer informatie over deze stichting vindt u op:
https://www.vluchteling.nl/
De gevonden voorwerpen van de afgelopen maanden liggen uitgestald
op de tafels in de hal. Tot en met donderdag kunt u ze meenemen
daarna worden alle handschoenen, schoenen, sokken, broeken en
bekers naar een goed doel gebracht.
Op de barometer in de hal kunt u zien welke bedrijven onze sponsoren
zijn: Van Hattem en Blankevoort, Charlie knows, Parkstaete
Zalencentrum, Walvoort Ontwikkelaars, aannemersbedrijf Harmsen en
Beslist.nl.

Regels school
binnen en buiten

Beste mensen,
De lente is in aantocht.....
Vooral in en rondom onze school zien, ruiken, proeven èn horen we dat.
Regelmatig komen leerkrachten op de heerlijke bakluchten af en steken hun neus om het hoekje van
de deur in de hoop een graantje mee te pikken.
We hoorden ook mooie geluiden uit de vele instrumenten komen die de kinderen te leen hadden van
Unisono vanwege de proeflessen. Een prachtig optreden lieten zij onlangs zien en horen.
Verder zien we de kinderen volop struinen tussen de houtwallen door. Wat ziet het er al mooi
natuurlijk uit.
In het schoolgebouw hebben we nu meer rust gecreëerd voor iedereen doordat de jongste kinderen
nu apart fruit eten, wat zij in hun eigen tempo kunnen doen.
Alle groepen hebben ook gekozen voor een groepsnaam met het thema: dieren.
Hebt u onlangs al iets opvallends gezien in het dorp? Dat was een groep kleuters die er gezellig even
op uit ging met mooie, nieuwe, rode veiligheidshesjes aan. Uiteraard met het Boeiend logo erop.
Iedere dag bieden we de kinderen activiteiten aan, soms ook met keuzemogelijkheden. Er komt ook
weer een nieuwe ideeënbus waar kinderen hun wensen voor activiteiten in mogen doen.
Onlangs hebben kinderen onder leiding van Jeffrey van de Passiebloem uit Velp een mooi bloemstuk
gemaakt.
We sporten veel met o.a. Kanjam en er is zelfs een topsporter op school geweest.
Verder hebben de kinderen gebouwd met suikerklontjes en kunstwerkjes gemaakt door
het vilten van schapenwol.
In de voorjaarsvakantie hebben we, ondanks de regen, veel leuke activiteiten gedaan zoals
een puzzel maken, frambozentaart bakken, ontbijtbordjes beschilderen en met de bus naar
bakker Tom van Otterloo voor een workshop en mochten we onze eigen pizza maken en
opeten.
Blij zijn we met onze vaste vervangster Sylvana.
Namens alle collega's
Annette, Inge B, Katja, Romy, Iris, en Sharmaine
Ellie Janssen

Pedagogisch
medewerkers

Misschien heeft u al gemerkt dat Romy er al een paar weken niet is.
Zij is tot aan de zomervakantie afwezig i.v.m. nieuwe zware en intensieve
therapie tegen de pijn en voor functionaliteit van haar schouder/arm.
Inge Bos krijgt 19 maart een nieuwe heup en is daardoor zeker zes weken uit de
running.

Senie heeft per direct zelf ontslag genomen.
Sylvana, die nu regelmatig invalt, gaat als alles goed blijft gaan, op 6 april met
zwangerschapsverlof.
En Annette heeft een baan gekregen als lerares en gaat terug naar een 0 uren
contract per 1 mei.
Ook bij Kinderopvang BOEIenD hebben we dus op korte termijn extra (tijdelijk)
personeel nodig! Er staat deze week een advertenties in o.a de Regiobode.
Dinsdagmiddag

Op dit moment is de dinsdagmiddag vol. Wij zijn aan het bekijken hoe we dit
probleem op kunnen lossen.

Mentor

Binnenkort ontvangt u de nieuwe groepsindeling, met de groepsnamen en de
mentor van uw kind(eren). Deze zal in grote lijnen hetzelfde zijn als die van
januari, met kleine wijzigingen.

Activiteiten

Week 11
Puzzelen met tegels (mozaïek) voor de kleuters en hardloopwedstrijden in het
park.

(onder voorbehoud
en er komen altijd
activiteiten bij die
verzonnen worden
door de kinderen
zelf)

Week 12
Afmaken mozaïek, houten ketting maken, tafeltennistoernooi en bakken
Week 13
Magisch zand, hardloopwedstrijd, gymtasjes versieren en toneelstukjes
Week 14
Stempelen, toveren met wasco en een workshop naaldvilten

Voor foto’s, Ho(rs)tnieuws digitaal, agenda, activiteiten groepen en activiteiten BSO kijk op
www.de-arnhorst.nl of www.boeiend-kinderopvang.nl

