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Nummer   2   29e jaargang                                    5 t.m. 12 sept 2019 

 
Nieuws vanuit de MR 
Afgelopen maandagavond had de MR zijn eerste vergadering in het nieuwe schooljaar. De MR heeft 
deze keer “het sociaal veilgheidsplan” besproken en er haar goedkeuring over gegeven. Dit is 1 van de 
taken van de MR leden, Instemmen met beleidszaken. Deze vergadering is er ook gesproken over de 
luchtkwaliteit binnen de school. Hierbij heeft de MR haar mening gegeven. Het blijkt dat de 
luchtkwaliteit nu goed is en het nieuwe ventilatiesysteem werkt naar behoren.  
Wanneer u meer wilt weten over de MR en haar leden dan kunt u een mail sturen naar : 
mr.obs.aremberg@gmail.com   Wanneer u echt eens kennis wilt maken met de mensen van de MR, 
kom dan naar onze fancy-fair. De oudergelding van de MR (Jan Leenstra, Ramona Mooiweer, Ayse 
Dekker en Jari Kiekebos) zijn herkenbaar aan een naamkaartje op hun kleding.   
 
Nieuws vanuit de OR 
De OR heeft ook afgelopen maandag vergaderd. Eerst gezamenlijk met de MR. De nieuwe 
penningmeester van de OR (Wilfried Dekker) heeft een uitleg gegeven over de financiën van o.a. de 
ouderbijdrage enz. Wanneer u behoefte heeft om daar meer van te willen weten dan kunt u mailen 
naar: penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
Daarna is de OR verder gegaan met de voorbereidingen van de fancy-fair. Wanneer er nog mensen zijn 
die tijdens de fancyfair willen helpen, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw zoon of 
dochter. Tijdens de fancy fair zijn de ouders van de ouderraad ook te herkennen aan de naamkaartjes.                                                                         
 
                                                                 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
                           
                                                                    
   De voorbereidingen zijn in volle gang! 
 
 

9 september Jeroen Oosterhof Voorpoort 

Week 37  Kennismakingsgesprekken alle groepen (9 t.m. 13 september) 

13 september  Groep 5 en 6 naar Rijksmuseum 

17 september  schoolfotograaf 

17 september  Leerlingenraad verkiezingen voor groep 5 t.m. 8 

20 september  Fancy-fair  

23 september  Infoavond groep 1, 2, 7 en 8 

24 september  Infoavond groep 5 en 6  

26 september  Infoavond groep 3 en 4 
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Schoolfruit 
Onze school is weer aangemeld voor het EU- schoolfruit. Volgende week krijgen we te horen of we 
weer ingeloot zijn. Wanneer dit zo is dan zal er vanaf november 2019 weer 3 keer per week schoolfruit 
zijn voor uw kind. Als we een definitief bericht gekregen hebben zult u hier verder over geïnformeerd 
worden. Uiteraard blijven, het hele jaar, de woensdag, donderdag en vrijdag fruitdag. Het is daarom 
fijn als u op deze dagen uw kind sowieso fruit mee wilt geven voor de kleine pauze.  
 
Extra schooldag voor peuters (VVE) 
Op donderdag 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland het nieuwe 
onderwijskansenbeleid ‘Gelijke kansen voor ieder kind’ vastgesteld. Doel van het onderwijskansen- 
beleid is dat ieder kind uit Zwartewaterland met gelijke kansen zijn of haar onderwijsloopbaan start en 
verder kan doorlopen 
De inzet van VVE wordt de komende periode verder uitgebreid. Vanaf september 2019 kunnen ouders 
kosteloos gebruik maken van een derde dagdeel peuteropvang bij onze peuterspeelzaal. In deze brief 
informeren wij u hierover.   
 
Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie?  
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een belangrijk instrument om onderwijs- en 
ontwikkelingsachterstand bij jongere kinderen te voorkomen.  
Bij VVE wordt gebruik gemaakt van speciale programma’s voor deze jonge kinderen om de kansen op 
een goede schoolloopbaan te vergroten. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er Voorschoolse Educatie. Dit 
wordt op alle peuteropvang-groepen in de gemeente Zwartewaterland aangeboden. In 
Zwartewaterland wordt alleen gewerkt met gemengde groepen, waarin kinderen met en zonder vve-
indicatie samen spelen. Alle kinderen die naar de peuteropvang gaan, profiteren hierdoor van het 
aangeboden VVE-programma en de extra faciliteiten die het vve-aanbod met zich meebrengt. De 
meeste kinderen gaan twee dagdelen van 3,5 uur per week naar de peuteropvang. Kinderen met een 
vve-indicatie gaan drie dagdelen.  

Uitbreiding van het VVE-programma 
De komende periode wordt het VVE-programma verder uitgebouwd. De lokale jeugdverpleegkundigen 
krijgen meer vrijheid, waardoor waarschijnlijk meer kinderen de VVE-indicatie krijgen. Ook willen wij 
een derde dagdeel voor alle kinderen (met of zonder indicatie) mogelijk maken. Dit derde dagdeel 
biedt de gemeente kosteloos aan. Ouders zijn vrij om van dit aanbod gebruik te maken. Door 
uitbreiding van het aantal uren kunnen kinderen optimaal profiteren van het VVE-programma. 
Daarnaast komt er extra aandacht voor een goede overgang van peuteropvang naar de basisschool. 
Voor meer informatie kunt u mailen met de SKZ. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage, hoe zit het ook alweer? 

De kosten van het onderwijs worden betaald door de overheid. Het gaat dan om het onderwijs en het 
salaris van de leerkrachten.  Extra activiteiten als aanvulling op het onderwijs in de school, moeten 
bekostigd worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Dat is in de wet zo geregeld. 

Met de ouderbijdrage worden dus niet het onderwijs en de leerkrachten betaald. De ouderbijdrage 
wordt gebruikt  voor bijvoorbeeld schoolreisjes, sinterklaasviering, kerstviering, schoolzwemmen etc.  
Maar ook om in de begroting geld opzij te leggen voor vervanging van speeltoestellen en 
kunstgrasveld voor het voetballen.                                                                                                                                                     
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Voor deze belangrijke zaken krijgt de school dus geen geld van de overheid. Dat geld komt bij de 
ouders / verzorgers vandaan.                                                                                                                                          
De vrijwillige ouderbijdrage is dus heel belangrijk voor de school. Samen zorgen we als ouders / 
verzorgers  er voor dat de extra activiteiten voor alle kinderen kunnen plaatsvinden. Wilt u weten hoe 
de ouderbijdrage besteed wordt, kom dan naar de zakelijke ouderavond, of vraag een van de 
ouderraadsleden.                                                                                                                                                       
De bijdrage is vrijwillig. Dat is wettelijk zo geregeld. Echter wanneer de bijdrage niet betaald wordt, 
kan dat er toe leiden dat activiteiten op school niet meer plaats kunnen vinden. Wij vertrouwen er dus 
op dat we samen zorgen dat onze kinderen naast het reguliere onderwijs ook extra activiteiten kunnen 
ondernemen die hun schooltijd zo leuk en boeiend maken!                                                                         
Mocht de bijdrage financieel echt niet haalbaar zijn, overleg dan met de school welke de 
mogelijkheden er zijn en of u daarvoor in aanmerking komt.    

Luizencontrole 
Aanstaande maandag 9 september komt het complete “luizenpluisteam” bij elkaar. Samen met juf 
Dorien zullen zij het luizenpluizen weer gaan opzetten. Daarna gaan de aanwezige ouders langs alle 
groepen om de 1e controle uit te voeren. In het vervolg zal steeds in een nieuwsbrief gezet worden 
wanneer het luizenpluizen is.   
 
Leerlingenraad schooljaar 2019-2020 
Op 17 september a.s. op prinsjesdag, wordt er in groep 5 t.m. 8 de verkiezing gehouden voor de 
leerlingenraad. Ale leerlingen van deze groepen presenteren zichzelf. Ze kunnen aangeven waarom de 
andere kinderen uit de groep op hem of haar zou moeten kiezen. Uit iedere groep wordt dan 1 jongen 
en 1 meisje gekozen. Deze 8 leerlingen vormen samen de leerlingenraad. Zij mogen meedenken over 
bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of over hoe we op school met elkaar omgaan.                                            
We zijn benieuwd wie dit gaan worden! 
                                         
Oud meubilair  
Rond de herfstvakantie krijgen we nieuw meubilair. Dit betekent dat al het oude meubilair weg gaat. 
Wanneer u een setje van een tafel en een stoel wilt hebben, kunt u dat bij Jeroen Oosterhof of Dorien 
Blaauwbroek aangeven. Voor 5 euro kunt u, rond de herfstvakantie, zo`n setje tegen contante betaling 
ophalen. U mag uiteraard meerdere setjes kopen. Het liefst willen we dat u dit zo snel mogelijk 
aangeeft, zodat we daar met het verhuizen van al het meubilair al rekening mee kunnen houden. 
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