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Nummer 28        28e jaargang                                         12 t/m 19 april 2019 

 
Groentoer naar de ROVA 
Groep 7 is op excursie naar de ROVA geweest. Ze hebben van alles geleerd over afval scheiden en 
grondstoffen. Een leuke en leerzame activiteit.   
 

  
 
 

 
 
Zwerfafval opruimen 
Afgelopen donderdag 11 april heeft groep 7 en 8 zwerfafval opgeruimd in de buurt van school. De wijk 
is weer helemaal tip top in orde zo! Laten we er samen voor zorgen dat dit zo blijft. 
 
Koningsspelen 
Vandaag waren de koningsspelen. De opening was dit jaar bij ons op school. Samen met de leerlingen 
van de Wijngaard hebben we de Pasapas gedaan, als startactiviteit. Daarna gingen de groepen 5 t/m 8 
naar de sportvelden, groep 3 en 4 naar de Wijngaard en de kleutergroepen bleven dit jaar bij onze 
school. En naast de kleuters namen ook de peuters van de SKZ, Opvan Bij Marloes en diverse 
gastouders deel!  

15 april Jeroen Oosterhof Voorpoort 

16 t/m 18 april  Cito eindtoets groep 8 

18 april  Paasontbijt  

18 april Jeroen Oosterhof opleiding 

19 april t/m 5 mei  Meivakantie.  

4 mei  Dodenherdenking groep 7 en 8 leerlingen 

6 t/m 10 mei  Voortgangs/zorggesprekken  

13 t/m 16 mei Avond4daagse in Zwartsluis 

23 mei  Voorstelling groep 6A 
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Het was wel zonnig, maar een beetje fris. Toch hebben alle leerlingen genoten van de leuke sport en 
spelactiviteiten.  
Alle leerlingen kregen bij terugkomst in de klas nog een lunch aangeboden. Daarna waren allen 
groepen 1 t/m 8 om 12.30 uur vrij.  
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Paasontbijt 
Volgende week donderdag, 18 april, starten we op school met ons traditionele paasontbijt. Dit 
betekent dat uw kind voor die ochtend een bord, beker en bestek mee mag nemen naar school. Liefst 
voorzien van de naam van uw kind.  De kinderen van de onderbouw gaan deze dag ook nog paaseieren 
zoeken. Het zal dus een leuke afsluiting worden voor de start van de meivakantie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fruitlevering   
Volgende week wordt er nog 1 keer fruit geleverd aan onze school. Na de meivakantie zou het fijn zijn, 
wanneer uw kind in ieder geval op woensdag, donderdag en vrijdag zelf fruit meeneemt. We hebben 
genoten van heel veel soorten fruit en het blijkt dat de meeste kinderen alles wel lekker vinden. Dus 
we hopen dat u daar nu zelf mee door zal gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Meivakantie 
Dit jaar begint de meivakantie op goede vrijdag 19 april. Deze dag zijn de leerlingen dus al vrij. De 
“meivakantie” eindigt op zondag 5 mei. Maandag 6 mei verwachten we alle leerlingen weer uitgerust 
op school terug te zien.  
 
4 mei Dodenherdenking 
Ieder jaar neemt onze school deel aan de dodenherdenking op 4 mei. Ook dit jaar leveren de 
leerlingen van groep 7 en 8 weer een bijdrage aan de bijeenkomst in de kerk en bij het leggen van de 
kransen. De leerlingen, van groep 7 en 8 kunnen zich volgende week opgeven bij hun eigen leerkracht 
voor deelname. De dodenherdenking valt dit jaar op de laatste zaterdag van de meivakantie.  
 
Leerlingen willen MONO 
Selfies voor MONO!                                                                                                                                           
De leerlingenraad is in 2018 gestart met het stimuleren van verkeersveilig gedrag in de 
schoolomgeving met het BOM project. Per 1 juli 2019 wordt het verboden om tijdens het rijden of 
fietsen berichten te versturen. Landelijk is daarom gestart met de MONO campagne: Ongestoord 
Onderweg. Het gebruik van de smartphone onderweg vormt een gevaar. Uit onderzoek is gebleken dat 
met het lezen en schrijven van berichtjes op je smartphone het risico op een ongeval met minstens 25 
keer wordt vergroot. Vooral binnen komende berichten vormen een grote verleiding. Door MONO te 
rijden of fietsen kan je deze verleiding weerstaan. School en leerlingenraad hebben de ambitie om de 
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eerste MONO basisschool van Nederland te worden op 1 juli. Zij wil dit bereiken door ouders en 
kinderen van de Aremberg te stimuleren om samen een selfie met de MONO sleutelhanger te maken 
waarmee zij samen afspreken vanaf 1 juli MONO te gaan rijden en fietsen. De sleutelhanger ontvangt u 
van de school. Alle selfies zullen op een bord worden vormgegeven. Het bord zal op 1 juli worden 
onthuld en staat voor de gemeenschappelijke afspraak met elkaar om MONO te gaan rijden vanaf 1 
juli. Doet u mee? 
Binnenkort ontvangt u vanuit school het verzoek om als gezin samen een selfie te maken met de 
MONO sleutelhanger. Uw foto kunt u mailen naar: jeroen.oosterhof@stichtingopkop.nl. Uw kind zal 
voor het indienen van de selfie 2 BOM spaarpunten ontvangen en u ontvangt een praktische 

verrassing. 😉 
En uiteraard zullen de BOM leerlingen na 1 juli steekproefsgewijs uw MONO gedrag in de 
schoolomgeving controleren. 
Tips over hoe u uw smartphone op MONO kunt zetten kan u terugvinden op: 
https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/rijmono  Ook vind u hier meer informatie over de risico’s, 
regels en boetes. 
 

 
Nieuwe ouderraadsleden gezocht 
De ouderraad zoekt nieuwe 3 nieuwe leden. Meld je aan voor de Ouderraad van De Aremberg!  
Op de Aremberg hebben we een hele actieve ouderraad die zich bezig houdt met de organisatie van 
allerlei activiteiten. Daarnaast zijn ze aanspreekpunt voor (nieuwe) ouders. 
De ouderraad van de Aremberg heeft 6 tot 8 keer per jaar een vergadering. Daarnaast zijn er diverse 
taken waarbij je als ouder uit de ouderraad aanwezig bent: kerst, koningspelen, Pasen, knutselmiddag, 
voorstellingen, etc. 
Omdat meerdere van onze leden na dit schooljaar aftreden (kinderen zijn schoolverlaters) zijn we 
per direct op zoek naar ouders die dit schooljaar willen meedraaien met de ouderraad om daarna 
het stokje over te nemen.  
 
Dus als je graag wat meer bij de school betrokken wilt zijn, of als je het leuk vindt om mee te 
organiseren, dan is de ouderraad zeker wel iets voor jou.  
Bij aanmelding van meer dan 3 personen zal er stemming plaats vinden binnen de ouderraad. 
Meld je aan voor de Ouderraad van De Aremberg!  
Door een e-mail te sturen aan: rietman@kpnplanet.nl   
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.  
 

https://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/rijmono
mailto:rietman@kpnplanet.nl
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Bezoek van de opperrabbijn 
Het bijna zover. Volgende week maandag 15 april komt opperrabbijn Jacobs om in gesprek te gaan 
met de leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Zwartewaterland en met de 
leerlingen van de 1e klas van het Agnietencollege om te spreken over het gevaar van antisemitisme. 
Omdat er nog wat vragen waren, heb ik alles nog even op een rijtje gezet: 
De rabbijn is aanwezig in: 

-          Zwartsluis van  9.30 uur tot 10.45 uur in de aula van het Agnietencollege. 
In “Het Zwartsluizer Reclameblad” van 10 april j.l. staat het volledige krantenbericht over het hoe en 
waarom.  
 
Hallo Wereldlessen  
Ter voorbereiding op het bezoek van de Rabbijn heeft juf Hennie in haar lessen afgelopen donderdag 
ook al aandacht besteed in de bovenbouw aan anti-semitisme en het Jodendom. De kinderen uit de 
klas waren zelf zeer geïnteresseerd in deze thema’s dus werd de inhoud van Hallo Wereld aangepast.    
 
SKZ 
Bij de SKZ staat een verhuizing gepland. Meer informatie over deze geplande verhuizing vindt u in de 
speciale bijlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep vanuit de bibliotheek  
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Persbericht 
 
VoorleesExpress Zwartewaterland zoekt vrijwilligers. Helpt u taalontwikkeling stimuleren? 
 
In Nederland heeft bijna 15% van de jongeren een taalachterstand. Zij hebben moeite met het 
begrijpen van hun schoolboeken en kunnen daardoor soms niet goed meekomen op school. Ook op 
latere leeftijd hebben veel mensen nog moeite met lezen en schrijven: 1 op de 9 Nederlanders 
tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Ongeveer de helft hiervan heeft zelf kinderen onder de 18 
jaar. Vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich in om taalachterstanden te bestrijden en 
ouders te ondersteunen bij een positieve leesopvoeding. Helpt u ook? Om nog meer kinderen in 
Zwartewaterland te helpen, zoekt Bibliotheek Zwartewaterland enthousiaste vrijwilligers om voor 
te lezen. Helpt u mee om de taalontwikkeling van kinderen in uw gemeente te stimuleren?  
15 minuten voorlezen per dag 
Kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, lopen een verhoogd risico op een 
taalachterstand. De gevolgen van een taalachterstand zijn groot: kinderen hebben moeite met het 
begrijpen van hun schoolboeken, kunnen moeilijk meekomen met leeftijdsgenootjes en raken sneller 
ongemotiveerd op school. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, kunnen dit op 
latere leeftijd moeilijk inhalen. Het is dan ook noodzakelijk om te investeren in preventie en 
taalontwikkeling al vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Jonge kinderen zijn immers enorm gevoelig voor 
taal. Zo zorgt 15 minuten voorlezen per dag ervoor dat kinderen later op school beter presteren in taal 
en rekenen. 
Vrijwilligers lezen voor 
De VoorleesExpress zet zich in om taalachterstanden en laaggeletterdheid terug te dringen. Duizenden 
vrijwilligers zetten zich hier landelijk voor in. De vrijwilligers van de VoorleesExpress bezoeken 
gezinnen thuis en lezen hier voor. Ook zoeken zij samen met ouders naar leuke manieren om taal en 
voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. Hoe meer een kind leest of wordt voorgelezen, hoe 
groter het leesplezier en hoe leesvaardiger de kinderen worden. Hierdoor presteren de kinderen beter 
op school. Een positieve invloed waar kinderen gedurende hun verdere levensloop plezier aan 
beleven.  
Hans is al vijf voorleesseizoenen voorlezer bij de VoorleesExpress Enschede. Een vrijwilligersfunctie die 
hij met passie vervult: “Als voorlezer krijg je de kans om kinderen op een leuke en speelse manier te 
helpen met hun taalontwikkeling. In veel gezinnen merk je dat kinderen heel pienter zijn en graag 
willen leren. Doordat zij thuis nauwelijks Nederlands spreken, hebben ze moeite met het tonen van 
hun emoties. Door kinderen één op één voor te lezen stimuleer je niet alleen de taalontwikkeling, ook 
zorg je ervoor dat kinderen mee kunnen doen met leeftijdgenootjes. Een fantastische kans om hen 
met relatief weinig inspanning, zoveel moois te brengen!” 
 
Bewezen effect 
De VoorleesExpress is al ruim tien jaar actief in heel Nederland en heeft samen met behulp van 
Bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere organisaties inmiddels meer dan 15.000 gezinnen 
begeleid. Met succes! Uit onderzoek blijkt dat: 

- kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals 
boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat; 

- de taalomgeving in huis is verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het 
belang van (voor)lezen beter in; 

- het aantal Bibliotheekbezoeken is toegenomen; 



Nieuwsbrief 

 

 
7 

- kinderen vaker én langer in boeken kijken. 
Word vrijwilliger en help taalontwikkeling te stimuleren 
Bibliotheek Zwartewaterland is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de VoorleesExpress die 
wekelijks bij gezinnen in Zwartewaterland thuis willen voorlezen. Samen met de coördinator en het 
gezin zorg je ervoor dat ouders na 20 weken zelf in staat zijn om kinderen te stimuleren in taal. Vind jij 
het ook belangrijk dat taalontwikkeling in jouw gemeente meer gestimuleerd wordt en wil je hier een 
steentje aan bijdragen? Kijk dan op www.voorleesexpress.nl en meld je aan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voorleesexpress.nl/

