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15 september Klusochtend Aremberg 

17-20 september Kennismakingsgesprekken 

21 september Examen BOM 

24 september Informatieavond groepen 1, 2, 7 & 8 

25 september Informatieavond groepen 5 & 6 

26 september Informatieavond groepen 3 & 4 

26 september  GMR 

26 september Sponsorzwemmen 

27 september Rijksmuseum groepen 7 & 8 

1 oktober  MR/ OR gewijzigde datum 

3 oktober  Start kinderboekenweek 

8 oktober  Boekenmarkt 

9 oktober  Ouderavond KiVa 

 
Verkiezing leerlingenraad 
Wie kunnen het beste meepraten over alles wat er speelt op school? 
Dat zijn natuurlijk de leerlingen zelf. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen! 
Acht leerlingen uit de bovenbouw vertegenwoordigen de school. Ze praten en denken mee over 
schoolbeleid en brengen onderwerpen in die volgens hen verbeterd kunnen worden. De schoolleiding 
neemt de standpunten van de leerlingen mee naar het team of de ouderraad. Soms is het mogelijk om 
de aangedragen onderwerpen snel op te lossen, soms blijkt een idee te duur of niet haalbaar maar in 
alle gevallen wordt de mening van de leerlingenraad serieus genomen. 
Elk jaar vinden nieuwe verkiezingen plaats zodat meerdere leerlingen de kans krijgen op een plek in de 
leerlingenraad. Meer informatie over de ‘leerlingenraad’ kunt u vinden op de schoolsite.In de week 

van Prinsjesdag, vindt op onze school weer de jaarlijkse verkiezing van de leerlingenraad plaats. 

Ziekmelden en telefonisch contact 
Wanneer uw zoon of dochter ziek is willen wij u vragen te bellen voordat de lessen om 8.15 uur 
starten. Wanneer u een leerkracht telefonisch wilt spreken kunt u het beste contact opnemen na 
14.15 uur op de lange dagen en op de woensdag na 12.45 uur.  
 
Klusochtend 
Op 15 september is er een klusochtend op de Aremberg, er zijn al de nodige ouders die zich hebben 
opgegeven. Daar zijn wij erg blij mee. Als school zijnde hebben we niet voor iedereen genoeg 
materiaal. Zou een ieder zelf wat gereedschap voor in de tuin mee kunnen nemen? 
 
Kennismakingsgesprekken 
Komende week zijn de kennismakingsgesprekken. Mocht u verhinderd zijn, zou u dat zsm willen 
doorgeven aan de leerkracht? 
 
KiVa informatieavond 
Op 9 oktober hebben we op de Aremberg een informatie avond over KiVa, wij rekenen op uw komst! 
 


