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Nummer 4   29e jaargang                                    20 t.m. 26 sept 2019 

 
Informatie avonden  
Volgende week zijn de informatieavonden voor alle groepen. De aanvangstijd is 19.30 uur, behalve 
voor groep 7. De informatieavond van groep 7 begint wat eerder, dit komt omdat er ook voorlichting 
gegeven wordt over het “Marietje Kessels” project. Groep 7 is hier apart over geïnformeerd door 
middel van een brief.  
 
Fancy-fair 
De voorbereidingen zijn nog steeds in volle gang. Wat wordt er hard gewerkt door de ouders van de 
ouderraad om alles op tijd klaar te hebben. Een compliment is hier toch echt wel op zijn plaats. Er is 
ontzettend veel werk verricht.  
 
Het weer lijkt goed te zijn morgen, dus we hopen dat iedereen uit Zwartsluis onze fancy-fair komt 
bezoeken. Vandaag is het zo ver. Om 15.30 uur start de fancy-fair. We hopen dat er veel geld binnen 
gaat komen voor de muziekinstallatie en natuurlijk voor onze schoolbibliotheek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

20 september  Fancy-fair  

23 september Jeroen Oosterhof tot 10.00 aanwezig 

23 september  Infoavond groep 1, 2, 7 en 8 

24 september  Infoavond groep 5 en 6  

25 september Kinderpostzegels 

26/ 27 september Jeroen Oosterhof afwezig ivm studie 

26 september  Infoavond groep 3 en 4 

2 oktober  Opening van de Kinderboekenweek 

7 oktober  Boekenmarkt  

18 oktober  Geen spelletjesmiddag 
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Schoolfotograaf 
Er zijn veel foto`s gemaakt afgelopen dinsdag door de schoolfotograaf. Het was fijn dat twee ouders 
van de ouderraad de hele dag aanwezig waren om alles in goede banen te leiden. Dat waarderen we 
enorm. Heel erg bedankt! Nu maar hopen dat alle kinderen leuk op de foto gekomen zijn.  Binnenkort 
wordt u daar verder over geïnformeerd.  
 
Leerlingenraad verkiezingen  
Afgelopen dinsdag, op Prinsjesdag, werden de verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden in de 
groepen 5 t/m 8 . Altijd spannend om mee te maken. Uit iedere groep werd er een jongen en een 
meisje gekozen. De leerlingen die gekozen zijn en dit jaar mogen toetreden tot de leerlingenraad zijn:  
Uit groep 5: Nova en Wietse. Uit groep 6: Owen en Marleen. Uit groep 7: Jorrit en Zoë. Uit groep 8: 
Guymene en Diede.  Wij wensen hen allen veel plezier en succes met deze belangrijke taak.  
 
Kinderpostzegels  
Groep 7 en 8 gaan volgende week woensdag 25 september weer op pad met de kinderpostzegels.   
 
Fruitdagen 
Op de woensdag, donderdag en vrijdag is het inmiddels al de gewoonte geworden om in de kleine 
pauze fruit te eten. We zien dan ook graag dat kinderen deze dagen fruit mee nemen of eventueel een 
broodje. We gaan voor gezond! 
 
Gym in groep 1 en 2. 
Regelmatig heeft uw kind in groep 1 of 2 een  gym- of spelles in het speellokaal. Het is handig dat de 
kinderen gymschoenen meenemen in een tas, die op school kan blijven.  
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr.obs.aremberg@gmail.com    
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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