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Nummer 5     28e jaargang        5 tot 12 oktober 2018 
 

8 oktober  Boekenmarkt Bruna, onder en na schooltijd ook voor ouders 

8 oktober Jeroen Oosterhof Voorpoort 

9 oktober  Ouderavond KiVa, 19.00 uur 

9 oktober  Beperkt internet en telefoon 

9 oktober Jeroen Oosterhof vanaf 12.00 aanwezig 

10 oktober Dag van de duurzaamheid 

10 oktober Jeroen Oosterhof vanaf 12.00 aanwezig 

11 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 oktober Start herfstvakantie 

6 november Activiteit voor leerlingen, 10 jaar stichting Op Kop 

7 november Fietsenkeuring alle leerlingen 

 
Opbrengst sponsorzwemmen 
De leerlingen van de Aremberg hebben vorige week mee gedaan met het sponsorzwemmen. Er is een 
mooi bedrag opgehaald van € 2869,56. Dit bedrag zal ingezet gaan worden t.b.v. het schoolzwemmen 
voor de komende 2 jaar.  
 
Kinderboekenweek 1 
De kinderboekenweek is zoals gewoonlijk op de Aremberg geopend met een leuke voorstelling door 
de leerkrachten. De kinderen hebben erg kunnen genieten van buurman & buurman.  

 
 
Kinderboekenweek 2 



Nieuwsbrief 

 

 
2 

Op maandag 5 oktober zal de Bruna weer al haar mooie (kinder-) boeken uitstallen op de Aremberg. 
Leerlingen kunnen dan boeken uitzoeken voor in de klas. Na schooltijd, vanaf 14.00 uur, kunt u ook 
samen nog met uw kind een boek aanschaffen.  

Kinderboekenweek 3: sparen voor kinderboeken! 
Boekhandelketen BRUNA heeft een leuke actie voor de scholen. Mocht u tijdens de 
Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij de BRUNA, kunt u het bonnetje op school inleveren. Met 
die bonnen krijgt de school 20% korting op de aanschaf van kinderboeken. En aangezien onze 
leesboeken wel wat aan de oude kant zijn, is dit een welkome actie voor de Aremberg. 

Muziek 
SKZ en Muziekschool Grandesco slaan de handen ineen en bieden in de periode tussen de herfst- en 
kerstvakantie muzieklessen aan tijdens de bso. In de periode van 8 weken worden er allerlei vormen 
van muziek aangeboden. Deze AMV-lessen (algemene muzikale vorming) is voor alle 
basisschoolleerlingen toegankelijk. Ook voor kinderen die niet naar de bso bij SKZ gaan. Er wordt een 
kleine eigen bijdrage gevraagd van slechts €4,50. Voor kinderen die wel naar de bso gaan geldt een 
gereduceerd tarief.  Bij voldoende aanmeldingen worden er 2 groepen opgestart, voor de onderbouw 
en voor de bovenbouw, zodat iedereen op eigen niveau les kan krijgen.  
Heeft u nog vragen, of wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan door een mail te sturen naar 
communicatie@kdc-zwartewaterland.nl. 
 
Ouderbijdrage 
Helaas is er in de brief over de ouderbijdrage een fout geslopen. In de brief voor de groepen 3 en 4 
wordt gesproken over een bijdrage van €20, terwijl de tabel een bedrag van €30 aangeeft. Dit laatste is 
het juiste bedrag, omdat er in die groepen ook betaald wordt voor het schoolzwemmen. Ook staan 
niet alle jaartallen juist genoemd, het betreft uiteraard het huidige schooljaar: 2018/2019. Onze 
excuses voor de onduidelijkheid. 
 
KiVa informatieavond 
Op 9 oktober hebben we op de Aremberg een informatie avond over KiVa. De begintijd is 19.00 uur.  
 
Ouderbetrokkenheid 
Veel ouders hebben zich inmiddels opgegeven voor ondersteuning bij diverse activiteiten. Daar zijn we 
heel erg blij mee als school en ook als OR. Voor sommige van deze activiteiten zijn er best veel ouders 
die zich hebben opgegeven. Het kan dus zijn dat we u niet bij elke activiteit waarvoor u zich opgegeven 
heeft vragen om te ondersteunen.  
 
Ziggo 
Onderstaande tekst komt van ziggo ivm werkzaamheden op 9 oktober.  
Wat we doen, wanneer en waarom 
Op 9 oktober 2018 werken we de hele dag in de buurt van Julianastraat 2 te Zwartsluis aan onderhoud 
van het netwerk. We vervangen dan bijvoorbeeld oude kabels.  
 
Wat u ervan merkt 
Tijdens het onderhoud kan gedurende 60 minuten tv, internet of telefoon van Ziggo af en toe uitvallen. 
We snappen best dat dat vervelend is. Maar daarna is ons netwerk weer helemaal klaar voor de 
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toekomst. En u hoeft zelf niets te doen, ook niet aanwezig te zijn. 
 
Tips voor na het onderhoud 
Wanneer we klaar zijn met het werk, doet alles het weer prima. Werkt uw modem en/of router toch 
niet zoals het hoort? Haal dan minstens een minuut de stekker eruit. Steek hem terug, en uiterlijk een 
half uurtje later doet alles het weer. Wilt u nog wat tips voor na het onderhoud? 
Kijk op ziggo.nl/hulpbijonderhoud 
 
Studiedag 11 oktober 
Op 11 oktober hebben de meesters en juffen van de Aremnberg een studiedag. De leerlingen zijn deze 
dag vrij.  

https://ziggo.nl/hulpbijonderhoud

