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Nummer 09   31e jaargang   vrij 14 jan. t/m vrij 28 jan. 2022  
 

Week van ma 24 

jan.  

Deze week start de afname van de CITO M-toetsen 

Vrij 28 jan. Kijkmoment > vanwege het geldende coronabeleid is niet mogelijk dit te 

organiseren. 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

De eerste schoolweek van het nieuwe kalenderjaar zit erop. Wat was het fijn om weer fysiek onderwijs 

te kunnen geven! Woe 12-01 hebben wij een studiedag gehad. Deze studiedag stond in het teken van 

voortgang van ons onderwijskundig ontwikkelingstraject rondom EDI. Verderop in deze nieuwsbrief 

leest u hier mee over. 

 

Namens het team.  

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 
Corona-update: aanscherping quarantaine regels 

Na overleg tussen het RIVM en het ministerie van OCW zijn de quarantaineregels voor 
onderwijspersoneel en leerlingen aangescherpt. 
 
Bij een of twee gevallen in de klas:  
-medewerkers en kinderen die als klasgenoot (lees: kinderen die heel dicht bij de betreffende persoon 
waren) als nauw contact kunnen worden beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in 
quarantaine, ongeacht of de besmette persoon een kind of medewerker is. 
 
Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers als kinderen) binnen zeven dagen in de klas is er sprake 
van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele klas (vaste medewerker(s) en leerlingen) in 
quarantaine gaat, ongeacht of de persoon als immuun of niet-immuun wordt beschouwd. 

 
Promofilm 

Heeft u onze promofilm al gezien die we voor de kerstvakantie online hebben gezet? Nog niet? Klik 

dan op de volgende link: 

Promofilm Aremberg - YouTube 

 
Terugblik studiedag 

Tijdens onze studiedag hebben met elkaar geëvalueerd waar wij nu staan in ons ontwikkelingstraject 

rondom EDI. Graag nemen wij u hierin mee. Een EDI-les bestaat uit verschillende fases, zo hebben wij 

u een tijd geleden gemeld in de nieuwsbrief. Weet u ze nog ? We hebben ons EDI-traject vergeleken 

met de verschillende fases van de instructie zoals wij dit normaliter bij de leerlingen doen: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HfpwU1x93JE
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Ik-fase 

De ik-fase hebben wij vorig schooljaar en begin dit schooljaar gehad. Onze begeleider namens de 

IJsselgroep, dhr. Peter Harkink, heeft het team meegenomen in wat een goede EDI-les inhield en welke 

voorwaarden er nodig waren/zijn om een expliciete directe instructie te kunnen geven. 

 

Wij-fase 

Deze fase vond eind oktober/begin november plaats. Peter 

Harkink en meester Leendert hebben alle groepen bezocht om te 

kijken of de doorgaande lijn er was en hoe de lessen werden 

gegeven. Er werd geconstateerd dat er schoolbreed op de juiste 

manier en volgens de gemaakte afspraken werd lesgeven/hulp 

geboden. 

 

Jullie-fase 

Wij zitten nu middenin deze fase. Leerkrachten en 

onderwijsassistenten gaan bij elkaar in de klas kijken om te zien 

hoe zij lesgeven en om van elkaar te leren. We hebben met 

elkaar gereflecteerd en gezien dat onze manier van werken 

steeds eenduidiger wordt.  

 

Inrichting school 

Er wordt al lange tijd gesproken over de vernieuwbouw van de Aremberg. Helaas laat dit nog steeds op 

zich wachten. Wij zijn niet het team om te blijven wachten! Binnen de mogelijkheden die we nog 

steeds hebben in ons huidige gebouw, gaan we kijken hoe we de ruimtes aantrekkelijker kunnen 

maken met mooie moderne posters etc. 
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Voorjaarsschoonmaak 

 

  
Hoewel we nog middenin de winter zitten, kwamen in ons team de lentekriebels al tevoorschijn. Tijd 

voor de grote voorjaarsschoonmaak! In de afgelopen periode heeft het team alle magazijn, schuurtjes, 

de “garage” naast het fietsenhok en de verborgen hoekjes onder handen genomen met als 

eindresultaat dat er 18 m3 aan afval is afgevoerd.  Samen met kinderen van groep 8 en de 

krachtpatsers uit de kleutergroepen werden vanochtend de puntjes op de i gezet. 

 

Over onze studiedag 

We hebben diverse reacties vernomen over onze studiedag van afgelopen woensdag. Graag zetten wij 

een aantal feiten voor u op een rij: 

-We zijn natuurlijk voor de kerstvakantie geconfronteerd met de vervroegde vakantieweek net zoals u. 

Wij hebben geen invloed op de landelijke corona-ontwikkelingen laat staan het landelijke 

coronabeleid. 

-De studiedag is reeds een half jaar geleden aangekondigd via de nieuwsbrief en via de jaarkalender. 

-Er is meerdere malen melding gemaakt dat de studiedag doorgang zou hebben. 

-Het team zit middenin een stevige onderwijskundige ontwikkeling waar wij u telkens over informeren 

via de nieuwsbrief. Deze onderwijskundige ontwikkeling komt ten goede van uw kind(eren). Deze 

ontwikkeling zetten wij niet stop en voeren we zeker niet met vertraging uit. 

-De studiedagen in 2021-2022 zijn bewust verspreid over de hele week om iedereen zoveel mogelijk 

tegemoet te komen. 

 

En dan nog een andere wetenswaardigheid: 

De Aremberg is sinds de voorjaarsvakantie 2021 niet meer in quarantaine hoeven gaan. Er is zelfs geen 

groep naar huis gestuurd, omdat we telkens inval hadden. Op de week voor de vervroegde 

kerstvakantie na (overigens ook niet meest productieve lesweek, omdat deze week in het teken staat 

van kerst) is er onafgebroken lesgegeven op de Aremberg. 
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Even voorstellen! Mark Makkinga, ons nieuw MR lid 

 
Hallo allemaal, 
Middels dit berichtje wil ik graag van de gelegenheid gebruik 
maken om mijzelf even voor te stellen als nieuw MR-lid. 

 
Mijn naam is Mark Makkinga, getrouwd met Sakhoeun Yith en 
vader van Alaysha en Kyran. Geboren in het exotische Indonesië 
maar lekker opgegroeid in dit koude kikkerlandje. 

 
Ik ben al jaren werkzaam bij Scania Production Zwolle en heb 
binnen dit bedrijf verschillende functies mogen bekleden.  

 
Momenteel heb ik een hele toffe baan als opleidingscoördinator 
bij de Scania Academy en zet ik (opleidings-) trajecten uit voor de 
vestigingen in Zwolle, Hasselt, Meppel en de logistieke takken 
binnen Scania.  

 
 
Ook werk ik veel internationaal en neem ik deel aan verschillende projecten met bedrijven en scholen. 

Daarom leek het mij ook leuk als MR-lid betrokken te zijn in een andere setting dan het bedrijfsleven! 

 

Vroeger vond ik het erg leuk om “backpackend” de wereld te verkennen. Nu ik een gezin heb zijn de 

zomervakanties in de Zwitserse alpen daar de overblijfselen van. Verder mag ik graag hardlopen en 

kickboksen, maar mijn grootste hobby (naast mijn gezin uiteraard) is; eten! Ik kan veel eten, ben gek 

op eten en heb het geluk dat ik dit zowel zakelijk als privé vaak mag doen. 

Nou, dat was het even. We spreken elkaar vast wel bij school! 

 

Vacature MR lid 

Wilt u net als Mark ook meepraten over de begroting, over nieuwbouw, een belangrijke verbouwing 

en andere beleidszaken van de school?  Dan is lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad van de 

Aremberg misschien ook iets voor u. U neemt samen met enkele ouders en personeelsleden plaats in 

de MR die zes keer per jaar samenkomt om te vergaderen. 
 

Onze school is op dit moment op zoek naar één nieuw MR lid. Heeft u belangstelling óf heeft u toch 

nog meer vragen, neem dan gerust op met de ouderleden van de mr (mr@aremberg.nl) of met 

meester Rik of juf Lia. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mr@aremberg.nl

