N i e u w s b r i e f
27 september 2018

K
Volgende informatie
De volgende nieuwsbrief zult u ontvangen op 02 november
2018.
Roken
We hebben in en rondom de school een rookverbod.
Wij vragen u daarom op het plein niet te roken.
Douchen
We hebben op school de regel dat alle leerlingen vanaf groep C
zich na de gymnastiekles douchen. Deze verplichting geldt in de
loop van dit schooljaar ook voor leerlingen van groep B.
SOS-formulier
Zou u, voor zover u dat nog niet hebt gedaan, het SOS-formulier
in willen vullen en weer aan uw kind mee willen geven?
Studiedag – Vrij voor de leerlingen
Morgen, vrijdag 28 september, is er ‘n studiedag voor het team.
De leerlingen hoeven dan niet naar school.
Vrij voor groep A:
De kinderen van de groepen A1 en A2 zijn 5 oktober vrij.
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit jaar van 3 t/m 12 oktober.
Het thema is dit jaar ‘Vriendschap’ en we zullen hier gedurende
die periode op diverse manieren aandacht aan besteden.
Via Klasbord zult u hiervan ongetwijfeld op de hoogte worden
gehouden.
Herfstvakantie
De herfstvakantie is dit jaar van 22 t/m 26 oktober.
Maandag 29 oktober wordt iedereen weer op school verwacht.
Voorlichtingsavond
Dinsdag 30 oktober is er een voorlichtingsavond van het
Bonhoeffercollege, het Zone.College (v.h. het AOC) en
Stedelijk Lyceum.
U zult hierover nog nader worden geïnformeerd.
Bezoek Bonhoeffer College
De schoolverlaters zullen woensdag 31 oktober een bezoek
brengen aan de Praktijkafdeling van het Bonhoeffer College.

het

Ouderbijdrage
Hierbij het verzoek om de ouderbijdrag à € 40,- te voldoen.
Daarvan is € 25,- voor het jaarlijks terugkerend schoolreisje, van
de resterende € 15,- worden de overige activiteiten betaald. Hebt
u een tweede kind op school dan betaalt u geen € 15,- maar €
10,- en in het geval er een derde kind op de Ariënsschool zit,
betaalt u daarvoor € 5,Dit uiteraard naast de € 25,- voor het schoolreisje.
U kunt het berdag overmaken op het volgende bankrekeningnummer
NL08 SNSB 0960 7905 43
Vermeld dan a.u.b ook even de naam van uw kind(eren) en dat
het om de ouderbijdrage gaat.
(Dus: 1 kind € 40,00; 2 kinderen € 75,00; 3 kinderen € 105,00)
Welke groep hoort bij welke basisschoolgroep?
U weet dat onze groepen niet worden aangeduid met een cijfer,
maar met een letter. Om de groep van uw zoon/dochter tóch te
kunnen vergelijken met basisschoolgroepen, hebben we voor u
hieronder een overzicht gemaakt.
Naam huidige groep
Te vergelijken met groep
……van de basisschool
A1
1
A2
2
B
3
C
4
D
5
E
5 en 6
F
6
G
6 en 7
H
7
I
7
J
8
K
8
L
8
De gedragsregels voor de komende weken zijn de volgende:
Week 40: Er is maar één die praat zodat ‘t luisteren beter gaat.
Week 42: Binnen is het wandelgebied, buiten hoeft dat lekker
niet.
Week 44: Word jij of een ander kind gepest, tegen juf of
meneer zeggen, mag dan best.
We zouden het op prijs stellen indien u hier gedurende die
weken eveneens aandacht aan zou willen besteden.
Z.O.Z.
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Schoolfruit
Maandag jl. ontvingen we het bericht de Ariënschool één van de
3008 scholen is, die dit schooljaar mag meedoen aan het EUSchoolfruit- en groenteprogramma.
Dat betekent dat we van 12 november 2018 t/m 19 april 2019
drie gratis porties groente en fruit per leerling per week
ontvangen.
We zijn natuurlijk blij dat we hierdoor bij kunnen dragen aan een
gezonde(re) levensstijl van onze leerlingen.
Jarige collega’s
29 september: juf Marlies, 10 oktober: juf Irma, 24 oktober:
meneer Neil en 1 november, juf Ceciel.
NSCCT
Leerlingen uit groep 6 (de groepen F en G) en de leerlingen die
aan het eind van dit schooljaar onze school gaan verlaten, zullen
de komende weken de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten
Test (NSCCT) maken.
Door het afnemen van deze test is het mogelijk om beter zicht te
krijgen op de cognitieve capaciteiten van kinderen.
En in het geval van onze schoolverlaters geldt dat we een nóg
beter advies kunnen geven voor wat betreft de uitstroom naar het
voortgezet onderwijs.
U of uw zoon/dochter hoeft hier verder niets voor te doen, maar
het is wel verstandig dat ze die dag ‘fris en fruitig’ op school
komen.
Wél zouden we u dringend willen verzoeken om die dag geen
afspraak bij de (tand)arts, orthodontist e.d. te maken.
De NSCCT wordt afgenomen op de volgende data:
 Dinsdag, 30 oktoberber; groep L
 Donderdag 1 november: groep K
 Woensdag 7 november: groep J
 Dinsdag, 13 november: groep F
 Donderdag, 15 november: groep G
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