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Ouderbijeenkomst 
Donderdag 15 maart heeft het team ons schoolprofiel met u 
gedeeld: Wat vinden wij als team belangrijk en welk verhaal 
hoort daarbij in het belang van onze kanjers: De kinderen van 
de Ariënsschool! We kijken terug op een geslaagde 
bijeenkomst. Dank voor jullie enthousiaste betrokkenheid om 
hier met elkaar inhoud aan te geven! 

Koningsspelenmarkt 
Zoals u al heeft kunt lezen in de kleurrijke flyer organiseren team en ouders op vrijdag 20 april van 
14.15 tot 17.30 de koningsspelenmarkt. Deze markt is tevens bedoeld om nieuwe leerlingen te 
werven. Hoograven is een kleurrijke wijk en wij streven er als school naar om hier een realistische 
weerspiegeling van te worden. Wij staan open en willen er zijn voor alle leerlingen uit de wijk om 8 
kleurrijke jaren als basis te geven. De opbrengst van de markt komt ten goede aan extra 
educatieve leermiddelen voor onze leerlingen. 
 
Nieuws vanuit de Vreedzame Kinderraad 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Zoals u wellicht weet hebben we binnen de Brede School Hoograven een Vreedzame Kinderraad.  
De Vreedzame Kinderraad bestaat uit tien kinderen, van elke school twee leerlingen.  
Elk jaar worden er op de 5 scholen twee kinderen uit groep 7 gekozen.  
 
Hiernaast ziet u bijna alle kinderen van de Vreedzame Kinderraad.   
De namen van de kinderen van de Vreedzame Kinderraad zijn: 
Benjamin en Loubna van de Blauwe Aventurijn, Tim en Quinn van de 
Da Costaschool, Fleur en Binc van De Hoge Raven, Mohamed en 
Tasnim van de Ariënsschool, en tenslotte Lina en Nideadin van de St. 
Jan de Doper. 
 
De kinderen worden begeleid door juf Mariëlle van der Grift van sociaal makelorganisatie Vooruit.  
Elk jaar bedenkt de Vreedzame Kinderraad een thema. Door aan de kinderen van hun school 
ideeën en tips te vragen over wat een thema zou kunnen zijn, krijgen ze input. Vervolgens 
beslissen de kinderen van de Vreedzame Kinderraad met elkaar één thema.  
Dit jaar heeft de Vreedzame Kinderraad besloten om een tijdschrift te gaan maken tegen het 
roken. Daar zijn ze nu druk mee aan de slag gegaan. Ik hoop u daar in een volgende nieuwsbrief 
meer over te kunnen vertellen.  
Met vriendelijke groet, Rob Peters, Brede School coördinator Hoograven 
 

 Belangrijke data  
 

 

Vr 30 maart t/m ma 2 april Alle kinderen vrij 

Do 19 april Koffieochtend – voorlezen 

Vr 20 april van 14.15 tot 17.30 Koningsspelenmarkt! 
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