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Nummer   35     28e jaargang                                        21 t.m. 28 juni 2019 

 
 
Nieuws van de leerplichtambtenaar 
Alle kinderen vanaf 5 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar 
school als ze 4 jaar zijn, maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e 
dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. 
Voor belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk kunt u vrij vragen. Dit 
gebeurd via het verlof aanvraagformulier, deze ligt bij de directeur/ te downloaden vanaf de website.. 
De schooldirecteur geeft u toestemming als u voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt. 
Als u voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar 
toestemming geven. 
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt 
u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Uitzonderingen zijn de seizoensgebonden beroepen, 
bijvoorbeeld de agrarische sector. Wanneer dit van toepassing is kunt u 1 keer per schooljaar een 
verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. De directeur kan u om verklaring vragen 
waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u 
wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u 
bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 juni  Spelletjesmiddag voor groep 3 t.m. 8 

24 juni Jeroen Oosterhof Voorpoort 

24 juni  MR vergadering  

25 juni Jeroen Oosterhof directiedag 

25 juni  Juffendag in groep 7 

26 juni  Ingelaste OR vergadering  
GMR vergadering 

28 juni  Rapporten mee.  

28 juni  Juffendag in groep 1 en 2  

Week 27  1 t.m. 5 juli rapportgesprekken 

3 juli  Juffendag in groep 4 

5 juli Juffendag in groep 3 

5 juli  Generale repetitie musical groep 8 

8 juli  `s Avonds afscheidsmusical groep 8  

10 juli  Schoolkraken 

12 juli  Laatste schoolochtend- 12.00 uur start van de zomervakantie. 
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Voorstel rondje nieuwe collega`s 

Hoi allemaal,                                                                                            

Mijn naam is Nicole Heite, ik ben 23 jaar en studeer aan de Katholieke 
Pabo in Zwolle. Het begin van dit schooljaar heb ik met veel plezier stage 
gelopen bij juf Roelie in groep 4. Daarna heb ik de rest van het jaar 
ervaring opgedaan binnen het onderwijs op Aruba. Na deze twee mooie 
ervaringen ben ik blij dat ik jullie mag mededelen, dat ik volgend 
schooljaar terug mag komen op de Aremberg om af te studeren. Dit 
betekent dat ik samen met juf Marleen les ga geven in groep 5. De dagen dat ik zelfstandig voor de 
klas zal staan zijn de donderdag en de vrijdag. Ik heb heel veel zin om volgend jaar te starten. Een 
nieuwe uitdaging waarbij ik er naar uit kijk om samen met de kinderen aan de slag te gaan. 
 

Ik wens jullie alvast een fijne vakantie,       
Tot ziens! 
 
Best ouders/ verzorgers, 
  
Mijn naam is Daniëlle Kloosterman. Volgend schooljaar kom ik werken op de Aremberg in groep 2 en 
groep 3. Op dit moment ben ik invalleerkracht binnen Stichting op Kop. In 2017 ben ik afgestudeerd 
en heb ik langdurige invalklussen gedaan in Lelystad, Kampen en Zwolle.  
Ik woon met mijn man Mike en dochter Noëlia (14 maanden) in Zuidveen. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen, te fietsen, een terrasje te 
pakken of gewoon op de bank een filmpje te kijken. 
Ik heb erg veel zin om te werken op de Aremberg en ik hoop er met u en 
de kinderen een leuk en leerzaam jaar van te maken. 
  
Met vriendelijke groet, 
Daniëlle Kloosterman 
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Veilig verkeer Nederland 
Op de fiets? Even niets… 
Bellen, whatsappen of muziek luisteren terwijl je fietst. "Moet kunnen toch!" "Ík kan dat wel 
tegelijkertijd!" Of... valt dat tegen en zitten er toch ook risico's aan vast? 
 
Leerlingen uit groep 7/8 van OBS Aremberg uit Zwartsluis hebben op donderdag 13 juni op een gastles 
gehad van Veilig Verkeer Nederland over het gebruik van de smartphone op de fiets. Zien, leren en 
ervaren was het motto van de les. Het resultaat: leerlingen zijn zich meer bewust van de risico's van 
bellen, gamen en Whatsappen in het verkeer.  
 
Bij ongevallen onder jongeren tussen de 12-24 jaar speelt bij 18% afleiding in het verkeer een rol 
speelt? Dat is bijna 1 op de 5; Juist het gebruik van de smartphone op de fiets, met name het typen 
van berichten in bijvoorbeeld Whatsapp of Facebook, leidt tot een grotere kans op een 
verkeersongeval? Uit ongevalsgegevens is gebleken dat fietsende scholieren de meest kwetsbare 
verkeersdeelnemers te zijn. In de les is eveneens aandacht besteed aan de MONO campagne en van 
de VVN Game Wheelie Pop. Deze game is gratis te downloaden en maakt leerlingen bewuster van de 
risico's van telefoongebruik op de fiets. 
 
Tijdens de hebben de kinderen met elkaar gediscussieerd hoe ze kunnen voorkomen dat ze onderweg 
door hun mobiel worden afgeleid. Bijvoorbeeld door het geluid van de mobiel uit te zetten of de 
mobiel gewoon in de tas te laten. Voor het beluisteren van muziek vonden veel kinderen het een goed 
idee om van tevoren een playlist te maken en onderweg maar een oortje in te doen. Ook je oren heb 
je namelijk hard nodig in het verkeer. Gaat je mobiel toch nog over, als je op de fiets zit, dan vinden de 
kinderen het een goed idee om af te stappen. Met de klas hebben zij de populairste afspraken 
uitgekozen en deze op een safety-deal gezet.  
 
Op de fiets? Even niets… is een les van Veilig Verkeer Nederland, uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente Zwartewaterland en ROV Oost-Nederland.  

Meer informatie: 
Astrid van der Windt, voorlichter Veilig Verkeer Nederland: 06 39 10 58 57 
 
Links naar Youtube video’s 
Waarom kan je niet appen en sturen tegelijk: https://youtu.be/XrVb2uFVhfE 
Tommy Boy: https://youtu.be/j1p1uzZpwfQ 

 
 
 
                                                 
 
 
 
                          
 
 
 

https://youtu.be/XrVb2uFVhfE
https://youtu.be/j1p1uzZpwfQ
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Opvoeden en opgroeien 
Ook al gaat de opvoeding van kinderen vaak ‘vanzelf’; voor u als ouders kan het fijn zijn om een 
steuntje in de rug te krijgen bij het opvoeden van opgroeiende kinderen. Met uw vraag kunt u o.a. 
terecht bij de IB’er op school, de GGD jeugdverpleegkundige of iemand van de Centrale Toegang van 
de gemeente. Misschien werkt het al goed als u uw verhaal rustig aan iemand kunt vertellen. Is er 
meer nodig dan wordt er samen met u gekeken naar de juiste weg. Alle informatie en advies is 
deskundig, gratis en onpartijdig. 
Hoe kom ik in contact? 
De IB’er bevindt zich bij u op school. De GGD jeugdverpleegkundige ook, maar niet op vaste tijden. Zij 
hebben wel elke week op een vast moment inloopspreekuur. Op www.ggdijsselland.nl vindt u hiervan 
de tijden en locaties. 
De Centrale Toegang van de gemeente is te bereiken via T: 14038 en 
E: sociaaldomein@zwartewaterland.nl. Op www.zwartewaterland.nl/sociaaldomein vindt u ook meer 
informatie en een aanmeldformulier. 
 
Doe mee aan de Zwartewaterlandloop editie 2019! 
Als organisatie van de Zwartewaterlandloop kijken we met veel genoegen terug op de clinics die op de 
basisscholen zijn gehouden. We hopen dat u zoon/ dochter enthousiast is geworden.                            
Wat zou het fantastisch zijn om dit hardloopevenement wederom tot een succes te maken in 
Zwartsluis!                                                                                                                                                                  
Op zaterdag 22 juni 2019 zal er parcoursverkenning plaatsvinden. Samen met uw kind wordt het 
volledige rondje gelopen zodat de kinderen weten wat ze kunnen verwachten tijdens de loop. Een  
gezamenlijk gestart vindt plaat om 11.00 uur bij de Sluuspoort, Handelskade 25. Na afloop is er voor 
ieder kind een broodje knakworst beschikbaar. 
De Zwartewaterlandloop en de kidsrun vinden plaats op vrijdag 28 juni 2019. 
De kidsrun start met een warming up om 18.00 uur bij de Sluuspoort. Deelname is 2 euro.             
Ieder kind krijgt na afloop een medaille en een gratis ijsje van Snoepers.  
Als u vóór 23 juni 2019 online inschrijft wordt de naam van uw zoon of dochter op het startnummer 
gezet zodat iedereen hem/haar kan aanmoedigen. Inschrijven kan via de website: 
www.zwartewaterlandloop.com.  
Daarna is inschrijven weer mogelijk op 28 juni vanaf 16.30 uur bij de Sluuspoort (Handelskade 25) de 
naam van uw kind wordt dan niet meer vermeld op het startnummer.  
Foto’s van de clinic en van het evenement zijn te vinden op onze website. Meedoen is belangrijker dan 
winnen! Tot ziens op 28 juni! Ook als ouder kunt u zich opgeven voor de Zwartwaterlandloop 
www.zwartewaterlandloop.com. 
 

Lezen in de vakantie, E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie 
van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de 
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te 
zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor 
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 
U kunt meer informatie vinden op www.vakantiebieb.nl/jeugd  
 

http://www.ggdijsselland.nl/
mailto:sociaaldomein@zwartewaterland.nl
http://www.zwartewaterland.nl/sociaaldomein
http://www.zwartewaterlandloop.nl/
http://www.zwartewaterlandloop.com/
http://www.vakantiebieb.nl/jeugd
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Say no to plastic  

Bram en Eliza uit groep 5 zijn een actie begonnen in de hoop dat mensen geen zwerfafval en vooral 
geen plastic meer weg gooien. Ze hopen dat iedereen daar aan mee gaat doen! 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Wat een mooi initiaitief! 

 


