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Nummer 20   29e jaargang                           31 januari t/m 6 februari 2020 

 
Voorleeswedstrijd 
Coen Schraa uit groep 8 gaat volgende week woensdag 5 februari meedoen aan de 
voorleeswedstrijden voor basisschoolleerlingen uit Zwartewaterland. De wedstrijd vindt plaats in het 
gemeentehuis in Hasselt. De voorbereidingen van de “fanclub” zijn al in volle gang.  
We wensen Coen heel veel succes en vooral plezier bij het voorlezen!  
Coen gaat een stukje voorlezen uit het boek “Het leven van een loser.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 februari  Studiedag ‘social schools/ AVG & cito-besprekingen – kinderen zijn vrij  
OR vergadering  
MR vergadering  

5 februari  Voorleeswedstrijd in gemeentehuis Hasselt 

6 februari Jeroen Oosterhof Voorpoort 

7 februari  Rapport mee 

10 t/m 14 
februari  

Rapport gesprekken  

17 t/m 21 
februari  

Voorjaarsvakantie 

3 maart  Voorstelling groep 7 

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 

25 maart  Grote Rekendag 
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Rapporten  
Uw kind heeft op dinsdag 28 januari een uitnodiging meegekregen voor de oudergesprekken. Graag 
zien we de briefjes voor of op 5 februari weer ingevuld terug op school.  
Voor groep 2 t/m 8 zijn het rapportgesprekken. Voor groep 1 noemen we dit het voortgangsgesprek, 
omdat deze leerlingen nog geen rapport meekrijgen.   
 
Ontwikkelingen op O.B.S. de Aremberg 
Reminder: 
Aanstaande maandag 3 februari is er een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.  
Wij krijgen deze dag voorlichting over het gebruik van Social Schools en AVG regels. Ook gaan we de 
ontwikkeling van de leerlingen per groep bespreken.  
 
Versterking samenwerking gemeente Zwartewaterland 
Jeroen Oosterhof en Dorien Blaauwbroek zijn afgelopen woensdag aanwezig geweest bij een overleg 
met beleidsmedewerkers van de gemeente en medewerkers van diverse organisaties die ook bij 
jeugdzorg/ onderwijs betrokken zijn. Wij werden bijgepraat over de het onderwijskansenbeleid. De 
gemeente heeft het initiatief genomen om de driehoek; school- jeugdzorg - gemeente, nog beter op 
elkaar af te stemmen. Er is een ambitie-overeenkomst gemaakt waar alle betrokken partijen op 26 
februari 2020 hun handtekening onder gaan zetten. Dat wordt dan de start van een samenwerking om 
ieder kind in de gemeente Zwartewaterland de juiste kansen te geven om zich zo goed mogelijk te 
kunnen ontwikkelen. Stichting Op Kop en daarmee de Aremberg juichen dit initiatief toe en zullen dan 
ook deelnemen in het vervolgtraject.  
 
Zwemmiddagen groep 3 en 4 
De zwemmiddagen zoals ze vermeld staan in de kalender, gaan niet door. Deze dagen zijn 
overgeheveld naar de Koningsspelen. De kinderen kunnen op 17 april (tijdens de koningsspelen) van 
de wateractiviteiten gebruik maken en niet op de geplande dagen in maart.  
 
Talentontwikkeling, ouders gezocht!! 
Vorige week heeft uw kind een brief meegekregen over “talentontwikkeling”. Daarin hebben we een 
oproep gedaan aan ouders om daarbij te helpen. Er zijn enkele ouders die zich hebben opgegeven. 
Alleen om deze workshops tot een succes te laten zijn hebben we nog meer ouders nodig. We hopen 
dat iedereen hier toch nog eens over na wil denken. Hopelijk zijn er ouders die onze leerlingen zouden 
willen helpen hun talenten te ontwikkelen.  Dus bij deze een nieuwe oproep om u aan te melden! Bij 
twijfel,…….neem gerust contact met 1 van de leerkrachten op.  
 
Werken bij op Kop 
Bij Stichting Op Kop wordt de krimp van het aantal leerkrachten in het onderwijs ook voelbaar. In 
samenwerking met de KPZ, de katholieke pabo in Zwolle, wordt er een opleidingstraject aangeboden 
waarbij er een combinatie is van leren en werken binnen onze stichting. Voor meer informatie:  
https://www.stichtingopkop.nl/over-ons/werk-stage/  
 
 
 
 

https://www.stichtingopkop.nl/over-ons/werk-stage/
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Nieuwe borden 
Bij de Aremberg zijn de afgelopen week nieuwe schoolborden geplaatst. De borden zijn wat anders 
samengesteld, waardoor het logo van onze school nu goed herkenbaar is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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