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Basisschool Dr. Ariëns
Samen word je wereldwijs

Informatie / data
•
•
•

donderdag 17 december ’s middags geen school
donderdag 17 december 16.30 uur kerstviering
vrijdag 18 december 12.00 uur start kerstvakantie

Samenwonen Basisschool Holthuizen en Basisschool Dr. Ariëns
Sinds twee weken spelen de kinderen van de groepen 5-6 en 7-8 om beurten
één keer per week samen met de groepen 6 en 7 van basisschool Holthuizen.
De kinderen van groep 6 en 7 van de Holthuizen zijn uitgenodigd om ook een
keer op ons plein te komen spelen.
Op woensdag 2 december om 10.00 uur kwam groep 6 van de Holthuizen en op
vrijdag 11 december komen de kinderen van groep 7 naar onze school. Fijn om
elkaar op deze manier beter te leren kennen.
De ervaringen zijn tot nu toe zeer positief en plezierig!

Fusie: voorbereidingen op het samenwonen
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het samenwonen van de beide
scholen in volle gang. We worden hierin ondersteund door een
fusietrajectbegeleider. In de afgelopen periode hebben we samen gekeken naar
wat voor het onderwijs van belang is om een goede start te kunnen maken in het
nieuwe schooljaar. Na de kerstvakantie gaan de teamleden van beide scholen
samen in verschillende werkgroepen deelopdrachten uitwerken.
Fusie: communicatie
Met beide scholen en de fusie projectgroep zijn we op zoek naar een manier om
u vanaf januari 2021 zo goed mogelijk mee te kunnen nemen in het fusieproces.
Na de kerstvakantie verschijnen er gezamenlijke nieuwsbrieven. Op onze website
vindt u in de linker balk een knop ‘fusie’. Hieronder kunt u de beschikbare
informatie vinden.
We kunnen ons ook heel goed voorstellen dat er bij u een behoefte is om in
gesprek te gaan. Heeft u ideeën over hoe we de communicatie met u zo goed

mogelijk vorm kunnen geven in deze coronatijd of wilt u delen wat uw behoefte
en/of wens is in de communicatie over de naderende fusie? Laat u me dat dan
weten door een mail te sturen naar e.wielens@keender.nl
Lezen
Een aantal weken hebben we aan alle leerlingen van de groepen 1 t/m 6 een
flyer meegegeven over het belang van lezen. Hierin stonden ook tips om met uw
kind samen thuis aandacht te besteden aan het (leren) lezen. Of een kind nu een
boek, stripboek, krant of recept leest, alle beetjes helpen. Daarnaast is het ook
prima en vooral heel gezellig, als er voorgelezen wordt. Ook kunt u over boeken,
verhalen, artikelen of het nieuws samen praten.
We hebben uw hulp hierbij echt nodig. Elke dag 15 minuten lezen
is voldoende om de woordenschat en het lezen voldoende te
ontwikkelen. Ook tijdens de vakantie die eraan komt, is het
belangrijk om te blijven lezen. Vandaar nogmaals onze oproep
om samen, ouders en school, een extra impuls te geven aan het
lezen.
Leerling gegevens
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (LOVS) gegevens over de
schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het
onderwijs van op onze school te analyseren en ambitieuze doen te stellen. Ook
worden ze verantwoord naar bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk
onderzoek, vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen. Deze kunnen helpen
het onderwijs in Nederland te verbeteren.
Wij ontvangen jaarlijks rapporten voor het basisonderwijs vanuit het Nationaal
Cohort Onderzoek (NCO, www.nationaalcohortonderzoek.nl). Vanaf 2021 kan dit
rapport uitgebreid worden met een hoofdstuk over leergroei. Daarnaast brengt
het NCO in maart 2021 eenmalig een terugkoppeling uit over de gevolgen van de
COVID-maatregelen op de leergroei van de leerlingen. Deze informatie willen wij
graag ontvangen.
Wij gaan hiervoor de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan
worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit gaat vanuit
ons leerling administratiesysteem, waarbij bepaalde leerlingen uitgesloten
kunnen worden. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige
omgeving worden opgeslagen voor het NCO. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat
leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat
onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking
van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het
CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS
doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen
kind(eren), dan kunt u dit laten weten door voor maandag 4 januari 2020 een
mail te sturen aan e.wielens@keender.nl. De school zorgt er dan voor dat de
gegevens van uw kind(eren) niet aan het CBS gestuurd worden.

Kerstmis
Dit schooljaar vieren we vanwege corona kerstmis op een iets andere manier dan
we gewend zijn. Wat blijft is, dat de kinderen donderdag middag 17 december
vrij zijn en om 16.30 uur weer op school verwacht worden.
We hebben dan eerst een gezamenlijk kerstdiner dat dit jaar door de
Oudervereniging en school samen wordt verzorgd. Hiervoor moeten de kinderen
een bord, beker en bestek, voorzien van hun naam, meenemen naar school.
Na het diner vieren we samen Kerst in de gemeenschapsruimte met een verhaal
en liedjes. Na de afsluiting, kunnen de kinderen worden opgehaald.
Dit hebben we opgedeeld in twee groepen.
De kinderen waarvan de achternaam met de letter A t/m L begint worden om
18.15 uur opgehaald en de kinderen waarvan de achternaam met de letter K t/m
Z begint om 18.30 uur.

Alvast een fijne Kerstvakantie gewenst

Corona
Vanwege corona moeten we de lokalen de hele dag door
goed ventileren. Dit gebeurt ook als de kinderen gewoon
les krijgen. De verwarming is al extra aangezet, maar toch
is het soms koud in de klas. We vragen u daarom om uw
kind(eren) een extra vest of jasje mee te geven naar
school. Deze kunnen ze dan aantrekken als het te koud
wordt.

Beslisboom

De beslisboom is op 2 december weer aangepast. De nieuwe versie is op de
volgende pagina te vinden. Ook deze beslisboom is ontwikkeld door AJN
jeugdartsen Nederland en Boink Belangenvereniging van Ouders in de
Kinderopvang. Op basis van de richtlijnen van het RIVM.
Hij geldt voor alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 op de kinderopvang en op de
basisschool.

