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SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS.
Het adres van de school is:

Directeur:
Adjunct directeur:

Ariënsschool
Park de Kotten 320
7522 EN Enschede
tel.: 053-4356795

mevr. R. Visser, mail: r.visser@skoe.nl
dhr. J. Albers, mail: j.albers@skoe.nl
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BEVOEGD GEZAG
Onze school maakt deel uit van Katholiek Onderwijs Enschede. Het adres hiervan is:
Moutlaan 31
7523 MC Enschede
tel. 053-4349400
Directeur: dhr. R. van der Vegt
Het administratiekantoor (OBT) van de school heeft als adres:
Molenstraat 122
7622 NG Borne
tel.: 074 - 2650650.

Postadres:
Postbus 185
7620 AD Borne

Directeur van dit kantoor: dhr. L. Rondhuis.

TEAMLEDEN
Het team van de school is dit schooljaar als volgt samengesteld:
Groep A
E. de Bree
S. Schoorlemmer
Groep B
L. Ikink
C. Haarman
Groep C
S. Oude Luttikhuis
Groep D
P. Fluit
Groep E
H. Veldhuis
S. Schoorlemmer
Groep F
S. Lutkenhaus
Groep G
M. Boon
L. van Rijn
Groep H
K. Bouwmann
A. Bosman
Groep I
W. Mesman
C. Kistemaker
Groep J
M. Smit
M. Strijker
Groep K
C. Barkel
Groep L
H. van den Broek
H. van der Zande

Verder wordt ons team bijgestaan door:
G. Besseler
H. Nijkamp
I. Veldhuis-Oude Wesselink
J. Engbers
M. Koopman
G. Stockentree
fa. Visschedijk
H. van der Zande
V. de Lange
C. Haarman
A. Veldhuis-Meijer
C. Hegeman-Laurier
J. Bosch / P. de Wit
N. Molkenboer/L.Kuipers
A. Annink

vakleerkracht gymnastiek
(motorische) remedial teaching
conciërge
administratie, handvaardigheid
logopedistes
bus begeleidster
bus begeleidster
schoonmaak
so consulente
so consulent en i.b.-er
sociale vaardigheidstraining
sociale vaardigheidstraining
begeleiding zorggroepen/ambulant begeleider
onderwijsassistenten
orthopedagogen
ergotherapeute
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Ariënsschool heeft een medezeggenschapsraad waarin vertegenwoordigd zijn: ouders die een kind op onze
school hebben en onderwijzend en niet-onderwijzend personeel.
Ouders:

* Mevr. Peters
* Mevr. Jochem
* vacant

Personeel:

* Dhr. Albers
* Dhr. Besseler
* Mevr. Barkel

CONTACTPERSONEN
De contactpersoon geldt als eerste meldpunt en opvang voor ervaringen met seksuele intimidatie.
In onze school is de contactpersoon:
Colette Haarman

NIEUWE LEERLINGEN
Uw zoon/dochter ………………….. komt met ingang van maandag 4 september 2017
in groep …………. bij meneer/juf …………………
.

VERVOER VAN EN NAAR SCHOOL
De meeste kinderen gaan met de bus naar school. Met elke bus rijdt een busgeleidster mee.
Hieronder kunt u lezen waar en wanneer uw kind kan in- en uitstappen.
0 kan instappen
De bus komt daar om ongeveer ……… uur.
‘s Middags is de bus terug om ongeveer ……… uur.
0 gaat niet met de schoolbus naar school, maar
………………………………………………
De gemeente (DMO) is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de school.
mevr. Aalders zijn voor eventuele vragen en/of klachten aanspreekbaar.
(tel: 053-4817113)
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STAMGROEPEN / NIVEAUGROEPEN
De organisatie van onze school ten aanzien van de indeling in groepen is als volgt:
- De kinderen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen; dit zijn de stamgroepen A t/m L.
- Bij de vakken lezen, rekenen en spelling wordt gewerkt met niveaugroepen. Hiervoor worden de kinderen op
basis van behaalde resultaten ingedeeld. De kinderen van groep A en B doen niet mee met deze indeling.

SCHOOLTIJDEN
‘s Ochtends:
‘s Middags:
Woensdag:
PAUZETIJDEN
Groep A & B
Groep C t/m G
Groep H t/m L

08:40 – 12:00 uur
12:30 – 15:00 uur
08:40 – 12:15 uur

Ochtendpauze 09:45-10.00
Ochtendpauze: 10:00-10:15
Ochtendpauze: 10:15-10:30

(G t/m L: 08.40 – 12:30)
(G t/m L: 13:00 – 15:00)

Middagpauze: 11.30-12.00
Middagpauze: 12:00-12:30
Middagpauze: 12:30-13:00

Om 08.40 uur gaat de eerste schoolbel en gaan de kinderen naar binnen zodat
we om 08.45 uur allemaal met de les kunnen beginnen.
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2017/2018
Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart 2018

Pasen

30 maart en 2 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie

21 juli t/m 2 september 2018

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
* Op 5 december en 23 december 2017 gaat de school om twaalf uur uit.
* Ook zijn de kinderen vrij op de volgende studiedagen:
13 oktober 2017, 6 februari 2018 en 13 juli 2018.
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VERZUIM
1. ZIEKTE
Als uw zoon /dochter ziek is of om een of andere reden niet naar school kan gaan, wilt u ons dit dan zo snel
mogelijk laten weten? Liefst voor schooltijd bellen: 053-4356795.
Wanneer een leerling voor de 5e. keer wordt ziek gemeld, zijn wij verplicht de GGD hiervan op de hoogte
te brengen.
2. ONGEOORLOOFD VERZUIM
Bij afwezigheid zonder kennisgeving, maar ook bij regelmatig te laat komen, zal de school dit door moeten
geven aan de leerplichtambtenaar. Bij veel ziekteverzuim kan ook een onderzoek bij de schoolarts aangevraagd
worden.
(Zie ‘Schoolgids’).
3. VRIJAF BUITEN VAKANTIES
Er bestaan in de gemeente Enschede strenge voorschriften t.a.v. het met vakantie gaan buiten de
schoolvakanties. Hier mag in het algemeen door de school geen toestemming voor worden gegeven.
Voor het verkrijgen van verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen.
U kunt een formulier vragen aan de directie van de school.
(Zie voor verdere informatie de ‘Schoolgids’)

OUDERAVONDEN
De school organiseert enkele ouderavonden voor diverse groepen:
-

-

-

-

De algemene ouderavond is op 25 september, vanaf 19.30 uur.
Na de algemene mededelingen krijgt u in de stamgroep van uw zoon/dochter uitgebreide informatie
over wat er gedurende het schooljaar aan de orde komt.
Ook is er een ouderavond waarbij u de gelegenheid krijgt om met de leerkracht van de stamgroep aan de
hand van het rapport over Uw zoon/dochter te praten.
Deze besprekingen zijn op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari 2018.
Voor een eindgesprek met de groepsleerkracht kunt u zelf telefonisch contact opnemen om een afspraak
te maken.
De ouders van de schoolverlaters worden vanzelfsprekend op de hoogte gehouden van de
mogelijkheden in verband met het voortgezet onderwijs. Na het onderzoek in januari worden ouders in
februari of maart uitgenodigd voor een adviesgesprek.
Ook tijdens het bezoek van de leerkracht bij u thuis, ontvangt u informatie over de vormen van
voortgezet onderwijs, waarvoor uw kind in aanmerking komt.
Aan het eind van het schooljaar is er een afscheidsbijeenkomst voor de ouders van de schoolverlaters.
De schoolverlaters zelf worden hier ook uitgenodigd. Deze datum ligt al vast, het is op maandag
16 juli 2018.

AFSPRAAK MET LEERKRACHT
Als u naast de genoemde mogelijkheden extra informatie over de vorderingen van uw kind wilt hebben is het
verstandig daarvoor een afspraak te maken met de betreffende leerkracht.
U kunt deze afspraak telefonisch maken.

HUISBEZOEK
In het eerste gedeelte van het schooljaar zal de leerkracht van de stamgroep van uw kind u thuis bezoeken om
wat uitgebreider met u over uw kind te praten. (Uiteraard wordt hiervoor een afspraak gemaakt)
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RAPPORTEN
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis: in februari en aan het eind van het schooljaar.

GYMNASTIEK
Gymlessen in de zaal (dagen onder voorbehoud)
Groep A
dinsdag en donderdag
Groep B
dinsdag en donderdag
Groep C
donderdag en vrijdag
Groep D
dinsdag en vrijdag
Groep E
dinsdag en donderdag
Groep F
maandag en donderdag
Groep G
dinsdag en vrijdag
Groep H
donderdag en vrijdag
Groep I
maandag en vrijdag
Groep J
maandag en woensdag
Groep K
maandag en woensdag
Groep L
maandag en woensdag
Naast gymkleding (gympakje of broek en shirt) is het bij de gym zeer aan te bevelen dat de kinderen
gymschoenen dragen. Als ze die niet bij zich hebben, moeten ze op blote voeten meedoen en is er kans op
voetwratten en eczeem.
De leerlingen zijn verplicht zich na de gymles te douchen. Wilt u een handdoek meegeven?
Op de dinsdag en donderdag is er MRT. Dit betekent Motorische Remedial Teaching en houdt in dat kinderen
met een motorische achterstand tijdens een extra gymles individuele aandacht krijgen. Alle kinderen worden
door de gymvakleerkracht gescreend of zij in aanmerking komen voor MRT.

MIDDAGPAUZE / MELK
Tijdens de middagpauze wordt er in de eigen groep gegeten. De leerkracht is hier
altijd bij aanwezig. Geeft u brood en wat fruit mee?
Zou u het meegeven van snoep, koek en chips willen beperken?
De Ariënsschool biedt de kinderen de gelegenheid om schoolmelk te drinken.
Die schoolmelk is halfvolle verse melk en wordt in de middagpauze aangeboden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
U kunt de schoolmelk rechtstreeks bestellen op internetsite
Wij hebben op school ook aanvraagformulieren. Uw zoon/dochter kan dit aan
de conciërge vragen, hij zal dan een aanvraagformulier meegeven.
De schoolmelk kost ongeveer € 0,28 per pakje. U betaalt de schoolmelk rechtstreeks aan de firma Campina en
u betaalt niet voor de dagen dat er geen les is, zoals in vakanties en op studiedagen van de leerkrachten.

VRIENDEN EN VRIENDINNEN MEENEMEN NAAR HUIS
Het gebeurt regelmatig dat kinderen met elkaar meegaan om thuis samen te spelen of bijvoorbeeld een
verjaardagsfeestje te vieren.
Van de betrokken ouders ontvangen wij in voorkomende gevallen graag bericht of u er mee akkoord gaat, dat
uw zoon of dochter met een ander kind meegaat, dan wel een ander kind meeneemt naar huis.
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LOGOPEDIE
In de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk aandacht te besteden aan hun taal, uitspraak en stem.
Daarom worden alle nieuwe leerlingen door de logopediste getest en indien nodig behandeld.

GEZONDHEIDSZORG
De jeugdgezondheidszorg en de jeugdtandverzorging zijn onderdelen van de Basisgezondheidsdienst.
Onze schoolarts is mevrouw Paalman en de schoolverpleegkundige is mevrouw Stokker. Zij verrichten het
werk vanuit de Basisgezondheidsdienst aan de Tromplaan.
De schoolverpleegkundige van de school onderzoekt jaarlijks de 11 jarige kinderen en voert controles van b.v.
gewicht, oren en ogen bij ons op school uit.
De schooltandarts komt twee keer per jaar. Hij/zij controleert en herstelt waar nodig de gebitten. De ‘nieuwe’
kinderen krijgen een kaart mee naar huis, waarop u kunt aangeven of uw kind door de schooltandarts behandeld
mag worden. Kinderen die naar een eigen tandarts gaan, worden door de schooltandarts niet geholpen.

CONTROLES AANWEZIGHEID LUIZEN
Aansluitend op de vakanties controleert de school alle kinderen op de aanwezigheid van luizen.
Indien nodig ontvangen de ouders hierover bericht. De controledata vindt u in de kalender.

OUDERBIJDRAGE
Aan het begin van ieder schooljaar vraagt de oudercommissie van de ouders een bijdrage voor alle
buitengewone uitgaven, zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval, spelsportdag, maar ook voor het schoolreisje.
Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage voor het eerste kind € 40,- (€ 25,- schoolreisje, € 15,- ouderbijdrage).
Indien u twee kinderen op school hebt, betaalt u aan vrijwillige bijdrage voor het tweede kind € 10,00 en
bedraagt het totaalbedrag, inclusief de bijdrage voor de schoolreisjes, (2 x € 25), dus € 75,En mocht u drie kinderen op school hebben dan is de vrijwillige bijdrage voor het derde kind € 5,00 en betaalt
u in totaal dus, inclusief de kosten voor het schoolreisje, € 105,In het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een acceptgirokaart. U kunt ons een groot plezier doen door
de ouderbijdrage in het begin van het schooljaar te betalen.
Zou u bij het overmaken de naam van uw kind willen vermelden?
Ook bieden we de mogelijkheid om de ouderbijdrage/schoolreisje in gedeelten te betalen m.b.v. een
spaarsysteem. Hierover zult u aan het begin van het schooljaar geïnformeerd worden.
Het banknummer voor de ouderbijdrage (incl. het schoolreisje) is: NL08SNSB096.07.90.543 t.n.v. de
Ariënsschool in Enschede (SNS-bank).
De kosten voor de kinderen uit groep 8 zijn voor de ouderbijdrage €15,- en €45,- voor het schoolkamp.

SCHOOLREISJES en schoolkamp
Aan het eind van het schooljaar zijn er natuurlijk de schoolreisjes.
Als voorlopige datum houden we dinsdag 22 mei.
De kosten voor het schoolreisje zijn verrekend in de ouderbijdrage.
De schoolverlaters gaan dit jaar op schoolkamp, en wel 10, 11 en 12 juli.
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NIEUWSBRIEF
Regelmatig verschijnt de Nieuwsbrief. Hierin staan vele feiten en andere wetenswaardigheden over onze school,
waarmee u in de twee erop volgende weken te maken kunt krijgen.
De eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op vrijdag 15 september.
De nieuwsbrief zal ook op klasbord worden geplaatst.

KLASBORD
Klasbord is een app, waarvan we u vragen een account aan te maken. (Hierover volgt nog meer informatie).
Via deze app proberen we u, d.m.v. foto’s en tekst, zoveel mogelijk op de hoogte te houden van allerlei zaken
die zich in de klas voordoen.

TWITTER
Onze school beschikt over een eigen twitteraccount: @ariensschool.
Via dit account proberen we u op de hoogte te houden van actuele zaken, zoals bijvoorbeeld bij vertraging van
een van onze schoolbussen.
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