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Nummer 9   29e jaargang                                    1 t/m 7 november 2019 

 
Nieuw meubilair 
Afgelopen maandag en dinsdag hebben we heel hard gewerkt om het nieuwe meubilair op zijn plaats 
te krijgen. Het resultaat is er dan ook naar. Het ziet er fris en mooi uit.  
 

Verstelbare plankjes voor de voeten.                                 Ronde tafels met bankjes.               
 

4 november Jeroen Oosterhof Voorpoort 

4 november Streetwise groep 1 t/m 8 

6 november  `s Middags lampionnen maken 

7 november  Nationaal schoolontbijt  

7 november Jeroen Oosterhof tot 10.30 aanwezig 

8 november  Fietsenkeuring  

12 november  Voorstelling groep 1  

Week 46  
11-15 nov. 

Voortgangs/zorggesprekken  
Start schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. 

14 november  Groep 1 en 2 vrij i.v.m. studiedag  
Voorlichting VO  
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                                            Aparte werkplekken  
Landelijke stakingsdag 
Aanstaande woensdag, 6 november, wordt er landelijk gestaakt. Onze school sluit de deuren deze dag 
niet, maar wij staan wel achter de actie en hopen dat er door de regering gehoor wordt gegeven aan 
de wensen die er zijn: minder werkdruk, meer loon, meer leerkrachten en kleinere klassen. Deze 
ochtend is de school gewoon open en zal er ook les gegeven worden.  
 
Voorlichtingsavond VO 
Op 14 november wordt de jaarlijkse voorlichtingsavond over het voorgezet onderwijs op de Aremberg 
gehouden. Diverse scholen uit de regio komen vertellen hoe zij het onderwijs aanbieden en wat zij 
belangrijk vinden. Alle kinderen uit de groepen 7 en 8 hebben een uitnodiging op papier meegekregen. 
Deze informatieavond is samen met ouders van de Wijngaard.  
 
Kleurplaten 
Alle kinderen hebben een kleurplaat uitgedeeld gekregen. Deze kleurplaat komt voort uit de 
beleidsplannen van Stichting Op Kop. Centraal staat dat we gaan inspelen op de talenten van kinderen 
en medewerkers. Ook willen we meer verbinding zoeken met de omgeving, dat houdt in dat we als 
school ook meer buiten de schoolmuren lessen willen organiseren.  
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De kleurplaten kunnen ingeleverd worden, er bestaat namelijk de kans om een grote prijs te winnen. 
Wij zijn benieuwd hoe mooi de kleurplaten worden. 
 
Streetwise 
Aanstaande maandag, 4 november, krijgen alle leerlingen een les van ANWB-Streetwise. De 
activiteiten, staan in het teken van verkeersveiligheid. De leerlingen van groep 7 en 8 moeten deze dag 
hun fiets meenemen.  
 
Lampionnen maken 
Op woensdagmiddag 6 november kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 een lampion maken op 
school. U heeft uw kind hiervoor op kunnen geven. De ouderraad is druk geweest met de 
voorbereiding hiervan. Er zijn al veel kinderen die zich opgegeven hebben, maar er kunnen nog steeds 
kinderen deelnemen. De opgave kan t/m maandag 4 november, in de rode bus gestopt worden op de 
“bar”, in de hal.  
 
Nationaal Schoolontbijt 
Aanstaande donderdag 7 november starten we op school met het Nationaal Schoolontbijt. We worden 
dan getrakteerd op een heerlijk ontbijt. Wilt u woensdag 6 november uw kind een bord, bestek en 
beker meegeven? Graag alles voorzien van naam. In de bijlage kunt u alle informatie over het 
“Nationaal Schoolontbijt” lezen.  
 
Fietsenkeuring 
Op vrijdag 8 november staan er mensen van VVN klaar 
om de fiets van uw kind te keuren. We gaan de donkere 
dagen tegemoet en daarom is het belangrijk dat uw kind 
goed zichtbaar is in het verkeer. Dus volgende week 
vrijdag allemaal op de fiets naar school! Dan kan de fiets 
gekeurd worden.  
 
 
 
 
 
 
Kinderkoor kerst 2019 
Kun jij je een kerstfeest voorstellen zonder dat je mooie liederen zingt? 
Er is zoveel prachtige muziek gemaakt. Misschien heb je wel zin om eens mee te zingen in een koor! 
Tijdens de repetities leren we onze stem beter kennen door stemoefeningen, doen we 
muziekspelletjes om alle muzikaliteit te ontdekken die in ons zit en gaan we de mooiste kerstliedjes 
instuderen. En ook heel belangrijk: we maken veel plezier samen. Rondom de kerstperiode, december 
2019 zullen we een paar keer een uitvoering geven. 
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We repeteren met het Kerst kinderkoor op: 
Woensdag 6, 13, 20, 27 november en 4 en 11 december 2019 
Locatie: De Poort (Het Singel 16 Zwartsluis)                                                    
Tijd:  
6 t/m 9 jarigen: 15.15- 16.00 uur 
10 t/m 13 jarigen: 16.15-17.00 uur 
Het kinderkoor wordt geleid door Aletta Jansen-Hilberts 
 
 
 
Oud meubilair 
Zoals u wellicht gezien heeft, staan er op het plein bij de tafeltennistafel nog tafels/ stoelen die we niet 
meer nodig hebben. Als u nog een tafel kunt gebruiken, dan mag u deze gratis meenemen.  
 
Foto’s 75 jaar bevrijding 
De afgelopen weken hebben meer dan 300 basisschoolleerlingen meegewerkt aan een project  
“Oorlogsverhalen in beelden van nu” in het kader van 75 jaar bevrijding Zwartewaterland.  Elke 
basisschool in Zwartewaterland nam een van de negentien verhalen uit de Tweede Wereldoorlog voor 
haar rekening om deze op een eigentijdse manier uit te beelden.  Voor onze school deden de 
bovenbouwgroepen mee. Het verhaal dat door onze leelringen werd  uitgebeeld, betrof de bevrijding 
van Zwartsluids en de toespraak van de burgemeerter op het bordes van het stadhuis. Leden van 
fotoclub Positief Hasselt  hebben de foto’s gemaakt op onze school worden geëxposeerd. De expositie 
duurt tot 6 t/m 14 november en is te zien tijdens de schooluren. Het is een prachtig geheel geworden. 
De verhalen en foto’s zijn ook gebundeld in een boekje. Deze is in de Sluuspoort te koop.   
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr.obs.aremberg@gmail.com    
penningmeester.or.aremberg@gmail.com                                        
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