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Belangrijke data: 

- Deze maand: voortgangs-
gesprekken 
- 6 november: staking 
- 7 november: schoolontbijt 
- 20 november: ouderpanel 
vierjarenplan Arentschool 
- 22 november: 
werkmiddag,  leerlingen 
12.00 uur uit 
- 26 november: ouderavond 
voortgangsgesprekken 
- 27 november: groepen 1 
t/m 4 schoen zetten 
- 5 december: 
Sinterklaasviering, 
leerlingen 12.00 uur uit 
- 19 december: kerstviering 
- 20 december: alle 
kinderen vrij t/m 7 januari 
- 8 januari: starten op 2 
locaties 
 
Personeel 
- Marianne van Kampen is 
ziek. Het herstelverloop is 
nog niet duidelijk. 
- Naomi Koopen is terug van 
haar zwangerschapsverlof 
en is maandag en dinsdag 
weer op school. Ze geeft 
groepen les en begeleidt 
kleine groepjes leerlingen. 
Na de kerst start zij in de 
instroomgroep met Tessa 
van de Griendt, die dan ook 
terugkeert van haar 
zwangerschapsverlof.   
 
Schoolontbijt 
Op donderdag 7 november 
startten de kinderen gezellig 

in hun groep met het 
schoolontbijt.  
Ook bij dit soort 
gelegenheden kiezen we 
voor duurzaamheid. Bij de 
start van het schooljaar 
hebben we voor elke klas 
borden, bekers en bestek 
gekocht. 
Het zag er erg gezellig uit! 
Het was weer een geslaagde 
ochtend, waarvan we leren 
dat het verstandig is om 
met een goed ontbijt de dag 
te beginnen. 
 

 
 
Sinterklaas 
In de week van 2 t/m 4 
december hebben alle 
leerlingen tijdens de gymles 
een keer Pietengym. De 
gymleerkrachten verzoeken 
alle ouders om hun 
kinderen een ‘oefenpakje’ 
mee te geven (een ingepakt 
doosje o.i.d.). 
 
Afscheid Robin de Jong 
28-11 van 15.00-17.00  
Er is een afscheidsborrel in 
de personeelskamer. 
Iedereen die Robin gedag 

wil zeggen (ouders/oud-
leerlingen) is hierbij van 
harte welkom. 
 
28-11 van 17.30-19.30   
Er vindt een afscheidsdiner 
plaats in de klas. Hierbij zijn 
alle leerlingen van groep 8 
aanwezig. 
 
Dag!  
Na 8 jaar Arentschool zeg ik, 
op vrijdag 29 november 
gedag. 
Gedag tegen een school die 
voor altijd in mijn hart zit. 
Vanaf dag 1 voelde ik mij 
hier welkom en ik heb in de 
afgelopen jaren heel veel 
mooie, bijzondere 
leerlingen les mogen geven. 
Ik heb enorm veel plezier 
gehad, mij ontwikkeld en 
het is nu tijd om verder te 
gaan.  
Ik heb een prachtige kans 
gekregen om als Ambulant 
Begeleider bij Auris aan de 
slag te gaan. Een baan 
waarin ik mijn passie voor 
coaching en begeleiding van 
leerlingen (en omgeving) 
met een beperking in het 
regulier onderwijs verder 
kan ontwikkelen. Ik zeg 
daarmee het basis-
onderwijs gedag en zal mij 
gaan richten op het 
voortgezet onderwijs en het 
mbo. Daarnaast ga ik in het 
komende jaar als 
zelfstandige aan de slag als 
NLP coach/trainer. 
 
Alle ouders die ik in de loop 
van de jaren ben tegen 



 

Nieuwsbrief 
 
gekomen, bedankt voor de 
fijne samenwerking en voor 
het vertrouwen.  
En lieve kinderen, wat ga ik 
jullie missen! Ik wens jullie 
ontzettend veel geluk, voor 
nu en in de toekomst. 
Graag tot ziens allemaal!  
 
Warme groet, (juf) Robin. 
 
Welkom Simon Trommel: 
Mijn naam is Simon 
Trommel. Zoals u wellicht 
weet, neem ik in december 
groep acht over van juf 
Robin. Om goed beslagen 
ten ijs te komen, zal ik de 
laatste twee weken van 
november al met de groep 
meelopen, teneinde een 
soort inwerkperiode te 
hebben. 
Ik woon in Bleiswijk met 
Monique, die ook voor de 
klas staat. Ik ben ruim 
veertig jaar werkzaam in het 
onderwijs, zowel in het 
voortgezet- als het 
basisonderwijs. Ik kijk 
ernaar uit om weer fulltime 
in een groep acht te 
werken. Iets, waar ik dus 
veel ervaring mee heb.  
Het zal voor de leerlingen 
een hele overgang zijn om 
te wennen aan een nieuwe 
meester, die hun 
vertrouwde juf Robin op zijn 
manier zal vervangen. Het 
zal voor mij een heel grote 
uitdaging zijn om te wennen 
aan een nieuwe klas, een 
nieuwe school en nieuwe 
collega’s. Dat vergt veel 
inzet. 

Hopelijk echter zal de 
nieuwe situatie voor alle 
partijen snel wennen. Ik ben 
al even in de klas geweest, 
dus er was al een korte 
kennismaking. Enthousiast 
ga ik dus binnenkort aan het 
werk. Wellicht treffen we 
elkaar. 
 
Vriendelijke groet, 
Simon Trommel 
 
Leerlingpeiling 
In november worden de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 
bevraagd over hun 
welbevinden en gevoel van 
veiligheid op onze school.  
De vragenlijsten worden op 
school op de laptops 
ingevuld. Linda Greeve 
coördineert dit. De uitslag 
gaan we als team 
analyseren en er beleid aan 
verbinden. We houden u op 
de hoogte. 
 
Toetsen 
In deze periode nemen we 
meerdere toetsen af, 
waaronder Viseon (sociaal-
emotionele ontwikkeling) 
en de AVI-toetsen 
(technisch lezen). Zo volgen 
we de leerlingen goed op de 
Arentschool.  
 
Studiedag 28 oktober 
De dag stond in het teken 
van taal- en leesonderwijs. 
Het team is aan de slag 
gegaan met verbeteringen 
op het gebied van 
begrijpend lezen onderwijs. 
Daarnaast zetten we in op 

de begeleiding van kinderen 
met een taalstoornis.  
Het derde onderwerp van 
die dag was het planmatig 
sturen op gedrag en sociaal-
emotionele ontwikkeling.  
We hebben Rots en Water 
onder de loep genomen als 
instrument om planmatig 
aan gedrag te werken. 
 
Overblijfbijdrage 
De ouder(s)/verzorger(s) die 
ervoor gekozen hebben om 
de overblijfbijdrage in vier 
termijnen te betalen, 
kunnen voor 1 december de 
tweede termijn (€37,50) 
betalen via Margriet of 
overmaken op ons 
rekeningnummer: NL24 
INGB 0663 3942 28. 
 
EHBO-cursus 
In januari zullen alle 
overblijfmoeders een korte 
cursus EHBO doen tijdens 
schooltijd. Zo kunnen, naast 
de BHV’ers die wij al in 
school hebben, ook de 
overblijfmoeders uw kind 
adequaat behandelen bij 
een ongelukje tijdens het 
overblijven.  
 
Overblijfouders gezocht! 
Mocht u interesse hebben 
om van 12.00 tot 13.00 uur 
het overblijven te 
begeleiden, dan kunt u dit 
laten weten aan Margriet 
(overblijfcoördinator). We 
zijn regelmatig op zoek naar 
invallers, maar soms ook 
voor vaste overblijfdagen. 
Voor het begeleiden 
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ontvangt u een kleine 
vergoeding. Deze wordt een 
keer in de drie maanden 
uitbetaald. Interesse? Geef 
u op bij Margriet! 
 
 


