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Nummer 3     28e jaargang         21 tot 28 september 2018 
 

24 september Jeroen Oosterhof Voorpoort 

24 september Informatieavond groepen 1, 2, 7 & 8 

25 september Jeroen Oosterhof directieoverleg 12.30-14.30 

25 september Informatieavond groepen 5 & 6 

26 september Informatieavond groepen 3 & 4 

26 september Jeroen Oosterhof schoolleidersbijeenkomst 

26 september  GMR 

27 september Sponsorzwemmen 

28 september Rijksmuseum groepen 7 & 8 

28 september Jeroen Oosterhof vanaf 12.00 uur aanwezig 

1 oktober  MR/ OR gewijzigde datum 

3 oktober  Start kinderboekenweek 

8 oktober  Boekenmarkt 

9 oktober  Ouderavond KiVa 

 
Verkiezing leerlingenraad 
De verkiezingen zijn geweest, de volgende leerlingen zullen deelnemen aan de leerlingenraad: 
Groep 5 Floor Prikken en Pepijn Rietman 
Groep 6a Fay Hoexum en Thijme Postma 
Groep 6b Sanne Riesenbosch en Jorrit Torensma 
Groep 7 Jens Knobbe en Sherin Bahassou 
Groep 8 Sanne Mulder en Ryan Smeijers 
Wij wensen hen veel plezier en succes toe het komende jaar. 

Fit en bewegen 
Als bijlage met deze nieuwsbrief zijn twee flyers toegevoegd. Als school stimuleren wij gezond eten en 
bewegen. Na schooltijd is er een aanbod waar de kinderen gebruik van kunnen maken: kleuterfit en 
fitkids.  
 
KiVa informatieavond 
Op 9 oktober hebben we op de Aremberg een informatie avond over KiVa, wij rekenen op uw komst! 
 
Informatieavonden 
Alle informatieavonden van de verschillende klassen hebben als begintijd 7 uur. Wij gaan er vanuit dat 
alle ouders aanwezig zijn, u ontvangt op dit moment belangrijke informatie over de rest van het 
schooljaar. 
 
Gezonde school 
Voor komend schooljaar gaan wij weer verder met het keurmerk gezonde school, zo hebben wij weer 
een aanvraag ingediend voor schoolfruit. Zou u als ouder voor zolang de aanvraag nog niet is 
toegekend ook aan de gezonde fruithap willen denken? Van 24 tot en met 28 september is het de 
‘week van de pauzehap’ op school hebben we dan gezonde hapjes voor de leerlingen om mee kennis 
te maken. 
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Klusochtend 
Op 15 september was er de klusochtend, er zijn bergen werk verzet. Naast dat er veel werk is gedaan, 
was het ook gezellig. Naast dat de school er netter bij staat zijn er ook weer spellen op de muren en 
tegels geverfd. Wij, het team en de leerlingen, zijn alle ouders erg dankbaar voor hun inzet! 

  
 
BOM 
Later vandaag, op vrijdag 21 september, zal het examen van de BOM plaats vinden. Binnenkort gaan 
wij als school weer aan de slag met ons verkeersproject. Dat zullen we doen als de 
verkeerswerkzaamheden in de wijk klaar zijn. De BOM zal er op toe gaan zien dat leerlingen en ouders 
zich goed gedragen in het verkeer. Waar de BOM op zal letten. 
1 Je komt te voet naar school 
2 Je komt met de fiets naar school en je stapt af bij de hoeken van de stoep. Je loopt netjes over de 
stoep het plein op met de fiets aan de hand. 
3 Je verlaat het schoolterrein op dezelfde manier, je loop met je fiets aan de hand over de stoep naar 
de hoek en stapt daar op.  
4 Je komt met de auto en je hebt vriendjes/ vriendinnetjes of klasgenootjes mee: carpoolen. 
5 Je woont buiten de bebouwde kom en je wordt met de auto gebracht en deze wordt netjes 
geparkeerd. 
6 Je wordt met de auto gebracht, er wordt geparkeerd verder van school. Het laatste stuk kom je te 
voet. 
Voor ouders die staan te wachten hebben wij nog de volgende verzoeken: 

- Zou u op de achterste strook van de stoep (aan de kant van de parkeervakken) willen staan. 
Leerlingen kunnen dan over het voorste deel (schoolkant) naar ouders lopen. Dat voorkomt 
opstoppingen. 

- Wilt u als ouder niet met de fietsen tussen of naast auto’s wachten. En wilt u ook niet op het 
afzetvak staan? Dit is het vak met het witte kruis er in. Wij willen graag dat leerlingen via de 
stoep naar de hoek van de straat gaan. Dit voorkomt gevaarlijke situaties met auto’s die 
achteruit rijden. 

 
Stage 
Hoi allemaal, 
Een aantal van jullie hebben mij ondertussen vast al eens door de school zien lopen, maar ik wil me 
toch nog even voorstellen. Ik ben juf Nienke en ga dit jaar lesgeven in groep 5, samen met juf Marleen. 
Ik hou erg van lezen en taarten bakken en op zaterdag ben ik nog vaak bij de scouting te vinden. Mocht 
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je me wat beter willen kennen, dan kun je me natuurlijk altijd even aanschieten. Ik ben er op 
donderdag en vrijdag de hele dag, tot aan de kerstvakantie. Ik heb er ontzettend veel zin om hier het 
komende half jaar aan de slag te gaan en er een hele leuke tijd van te gaan maken! 

Juf Nienke 

 


