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Nummer 23   29e jaargang                           28 februari t/m 5 maart 2020 

 
Kentalis voorlichtingsavond  
Donderdagavond 12 maart organiseren wij weer een gratis kenniscafé voor ouders én professionals, 
met voor elke doelgroep een passend workshopaanbod. 
Aanmelden kan vóór 1 maart https://www.kentalis.nl/evenementen/kentalis-kenniscafe-zwolle 
(er geldt een maximum aantal deelnemers voor dit kenniscafé vol=vol) 
 
Voorstelling groep 7 op dinsdag 3 maart 
Op dinsdagochtend 3 maart gaat groep 7 optreden voor alle leerlingen van school met de voorstelling 
“Camping aan het Grote Gat”. Ouders en andere belangstellenden zijn ‘s avonds van harte welkom. De 
voorstelling begint om 19.00 uur. De leerlingen van groep 7 moeten om 18.40 uur aanwezig zijn op 
school. 
 
Groep 2 en 3 
In de week voor de vakantie hebben wij de ouders van groep 2 en 3 gemeld dat juf Daniëlle ziek is. 
Vanaf volgende week zal juf Daniëlle weer deels aanwezig zijn. Zij zal stapsgewijs haar lesdagen weer 
opbouwen. Ze zal starten in groep 2 en aansluitend ook de lessen weer in groep 3 gaan geven. In groep 
3 zal juf Linda samen met juf Winnie de lessen verzorgen.  
 
Ouderhulp verkeersexamen 
Op donderdag 2 april is het theorie verkeersexamen en op vrijdag 3 april is het praktijk 
verkeersexamen. Wij willen vragen of er ouders zijn die willen helpen bij een controlepost tijdens het 
praktijk verkeersexamen op vrijdagochtend 3 april. (aanvang voor hulpouders om 8.30 uur bij school) 
Als u mee zou willen helpen of meer info wilt, kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij de 
verkeersouders Monique Riesenbosch en Ramona Mooiweer. 
 
Palmpasen 
Dit jaar zullen we op de Aremberg aandacht besteden aan Palmpasen.  
Dit zullen we doen op donderdag 26 maart tijdens de lessen Hallo Wereld.  
Het zou fijn zijn als alle kinderen op woensdag 25 maart al een stok meenemen naar school.  
De kinderen krijgen van school een broodje voor op de stok. Op school zullen we de stokken versieren.  
 

28 februari  Luizencontrole groep 6-8 

3 maart  Voorstelling groep 7 

5 maart Meester Jeroen directievergadering/ Voorpoort 

6 maart Meester Jeroen Voorpoort 

9 maart  OR vergadering  

10 maart  Voorstelling groep 5 

17 maart  Open Huis 

19 maart  Studiedag kleuterbouw- groep 1 en 2 vrij  
Kangoeroe rekenwedstrijd midden en bovenbouw 

20 maart  Pannenkoekendag 
Groep 8 `s middags zwerfafval opruimen 

25 maart  Grote Rekendag 

26 maart  Palmpasenstokken versieren tijdens “hallo wereld” lessen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kentalis.nl%2Fevenementen%2Fkentalis-kenniscafe-zwolle&data=02%7C01%7Cdirectie%40aremberg.nl%7Cec0903f0d4bb446201d708d7a95c8fb5%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637164087656882043&sdata=2yfN%2BXE9%2Fs9x4ljw81DXo7A3%2F0QFlTGszPgBtBjAvDs%3D&reserved=0
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Talentontwikkeling 
Helaas hebben we te weinig respons gekregen op de vragenlijst over talentontwikkeling. We hebben 
hierom besloten om de testperiode niet te laten doorgaan, omdat we de organisatie niet rond krijgen. 
De ouders die zich hebben aangemeld, willen we hiervoor hartelijk bedanken. We gaan nu nadenken 
over een andere manier om invulling te geven aan talentontwikkeling. Hierover krijgt u binnenkort 
meer informatie.  
 
Schoolfruit 
Het fruit voor aankomende week is: ananas, sinaasappel en appel  
 
Luizencontrole 
Afgelopen maandag is er controle geweest in groep 1 t/m 5. Deze groepen waren oké.   
De groepen 6 t/m 8 worden vandaag gecontroleerd. Volgende week hoort u of ook deze groepen 
luizenvrij zijn.  

Verzoek vanuit de gemeente 

We willen de speelruimte verbeteren zodat spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare 
ruimte leuker wordt. Daarvoor maken we een Buitenruimteplan waarin de wensen van zoveel mogelijk 
kinderen worden meegenomen. Hierover heeft u begin februari van ons al een bericht gekregen. We 
sturen u even een herinnering wat betreft de enquête.  
Help ons het Buitenruimteplan voor spelen nog beter te maken!  
Onze vraag is om zoveel mogelijk kinderen, liefst onder begeleiding op school, de enquête "Wat 
Beweegt Jou" in te laten vullen. De link is: https://app.maptionnaire.com/nl/7785/. Het duurt 
ongeveer 5 tot 10 minuten. In de begeleiding kan dan aandacht besteedt worden hoe je de 
kaartvragen, zoals je adres op kaart opzoeken en routes tekenen precies gedaan wordt. Indien dit past 
binnen het programma, anders kan de link worden doorgestuurd via bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan 
de kinderen zodat ze het zelf thuis kunnen invullen.  

Hoe meer kinderen meedoen, hoe beter we de speelruimte kunnen afstemmen op hun wensen. Heel 
erg bedankt voor uw hulp! 

 
Mailadressen om te onthouden:  
mr@aremberg.nl  
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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