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Nummer 16           28e jaargang                             11 tot 18 januari 2019 
 

14 januari Jeroen Oosterhof Voorpoort 

14 januari  MR vergadering 19.30 uur 

15 januari Jeroen Oosterhof directieoverleg tot 14.00 uur 

15 januari Na schooltijd training KiVa medewerkers Aremberg 

16 januari Jeroen Oosterhof stafoverleg 10.00-11.00 

19 januari Overleg BOM 

Week 4 en 5 Citotoets weken in groep 3 t/m 8 

30 januari  Gezamenlijke MR en GMR vergadering  

19 maart 2019 Open huis, voorheen 21 maart 

2 april 2019  Voorstelling groep 6B 

16 april 2019 Voorstelling groep 6A 

 
Eerste nieuwsbrief in het nieuwe kalenderjaar 
Allereerst wensen we alle kinderen, ouders, MR, OR en iedereen die zich verder inzet voor onze 
school, een heel fantastisch nieuw jaar! 
 
Nominatie voor onderwijsprijs! 
Een hele poos geleden zijn we begonnen met het BOM project. De letters BOM staan voor Basisschool 
Omgevings-Manager. De BOM leerlingen kijken op gezette tijden `s ochtends en `s middags of 
kinderen zich aan de verkeersregels houden en bijv. netjes met de fiets over de stoep lopen of goede 
verlichting aan de fiets hebben. Dit initiatief is gekomen vanuit de leerlingenraad. De BOM leerlingen 
hebben daarmee ook een verantwoordelijke taak.  
Net voor de kerstvakantie kregen we een brief van het provinciebestuur. Daar stond het volgende 
leuke nieuws in:  
Het provinciebestuur van Overijssel en het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) hebben 
het genoegen u mede te delen dat uw school door de jury genomineerd is voor de Onderwijsprijs voor 
de provincie Overijssel (periode 2017-2019). Allereerst willen we u en uw team van harte gelukwensen! 

Op donderdag 31 januari 2019 maakt gedeputeerde Monique van Haaf bekend wie van de 
genomineerden de prijs gaat winnen. De prijsuitreiking vindt plaats vanaf 14.00 uur in het 
provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. 

Dat wordt dus nog spannend!. We zijn benieuwd of het mooie initiatief van onze leerlingen beloond 
gaat worden met deze prijs. Dat zullen we weten op 31 januari aanstaande.  
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Nieuwe BOM kaarten 
Vandaag krijgen alle leerlingen weer een nieuwe kaart mee waarmee ze stempels kunnen verdienen. 
De kaart is nu pas vol als er 20 stempels verdiend zijn. Met een volle kaart kunnen weer leuke dingen 
gedaan worden! Dus leerlingen, doe je best en geef het goede voorbeeld!  

                                                             

  

 

 

 
 
 
 
Gewijzigde datum “OPEN HUIS” 
In maart is er weer een “open huis” dag. In de jaarkalender staat donderdag 21 maart. Deze datum 
kunt u doorstrepen. De “Open Huis” dag wordt op dinsdag 19 maart 2019 georganiseerd. Nadere 
informatie volgt nog.  
 
Voorstellingen groep 6A en 6B 
De voorstellingen van de beide groepen 6 zullen dit jaar op de volgende datums plaatsvinden. 
Groep 6B heeft zijn voorstelling op dinsdag 2 april 2019. 
Groep 6A heeft zijn voorstelling op dinsdag 16 april 2019. 
De reden dat de voorstellingen op een ander tijdstip gehouden worden is tweeledig. Op de 
donderdagen komen de juffen van Hallo Wereld altijd en komt het gewoon niet goed uit om dan de 
generale repetitie te doen. Deze lessen kunnen nu dus gewoon doorgaan. Verder is de hele groep 6 
veel te groot om op 1 avond voorstellingen te geven. Daarom doen beide groepen hun voorstelling op 
een andere avond. Verdere info volgt t.z.t. De data kunt u alvast in de agenda zetten.  
 
Gedichtenfestival 
In de komende maand staan gedichten voordragen en gedichten schrijven op OBS Aremberg centraal 
in verband met de landelijke gedichtendag. Het thema van de landelijke gedichten-dag is "Vrijheid". 
Nieuw en leuk om te weten is dat de peuters ook aansluiten bij het gedichtenfestival. De peuters 
zullen met elkaar op het podium 1 gedichtje voordragen. Dit jaar leren alleen de leerlingen van groep 1 
t/m 4 een gedicht uit hun hoofd. Er worden uit iedere groep 2 leerlingen gekozen die hun gedicht op 
het podium voor mogen dragen. Deze gedichten krijgen ze mee van de groepsleerkracht. 
De groepen 5 t/m 8 gaan zelf gedichten schrijven. Uit de eigen schrijfsels worden per groep 2 
gedichten gekozen voor onze gedichtendag. 
Als uw kind op de gedichtendag een/zijn/haar gedicht mag voordragen krijgt u daarvan, via de 
groepsleerkracht nog een uitnodiging. Ook hopen we dat er muzikale talenten op het podium staan, 
die een instrument kunnen bespelen of een lied willen laten horen. 
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Beverwedstrijd 
Voor de kerstvakantie hadden de leerlingen van de Sophia-groep de uitslag van de Beverwedstrijd 
gekregen, maar nu blijkt dat één van hen genoeg punten heeft om mee te doen aan de landelijk finale. 
Thijs Krol gaat op 2 maart de strijd aan met andere leerlingen van groep 7 en 8.  
Alvast succes gewenst! 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 


