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Nummer 2,  30e jaargang,                                           28 augustus tot 4 september 2020  
  

31 augustus Informatieavond van groep 3 

1 september Informatieavond van groep 6 

2 september Informatieavond van groep 4 

3 september Informatieavond van groep 8 

10 september Informatieavond van groep 1 

7 september  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

  
Social Schools 
Wat fijn dat 65% van de ouders zich al aangemeld heeft voor Social Schools. Omdat dit de nieuwe 
manier van communiceren met u, als ouders is/ wordt, is het van belang dat alle ouders zich hiervoor 
aanmelden. Dus mocht u zich nog niet aangemeld hebben, zou het fijn zijn dat u dit alsnog zo snel 
mogelijk doet.  
Daarom nogmaals onderstaande informatie over Social Schools: 
Op school vinden we communicatie met ouders erg belangrijk. Wij hebben daarom gezocht naar een 
instrument dat prettig is voor ouders en waar leerkrachten goed mee kunnen werken. Na 4 september 
verloopt de communicatie met u als ouder via Social Schools. Dit zal gaan om informatieve 
mededelingen uit de klas of van school, inschrijven bij oudergesprekken/ contactmomenten en de 
nieuwsbrief. Ook kunt u via de app de leerkracht berichten sturen. 
De kinderen krijgen vandaag allemaal een brief mee, daarin staat precies omschreven hoe u zich kunt 
registreren met de app. Tot en met 3 september, ontvangt u nog de nieuwsbrief per mail. Daarna zal 
dit alleen nog via Social Schools gaan. Alle leerkrachten kunnen de app al gebruiken vanaf maandag 24 
augustus. Dus berichten die voorheen via klasbord gingen, worden vanaf 24 augustus al via Social 
Schools gedeeld. 
Mocht u problemen hebben bij het installeren van de app of geen juiste inlogcode hebben, dan kunt u 
contact opnemen met meester Rik via Rik.Mondria@stichtingopkop.nl 
 
Beeldgebruik 
In Social Schools kunt u aangeven of u wel of niet toestemming geeft voor het beeldgebruik van uw 
kind (o.a. foto`s). Deze mogelijkheid komt in beeld wanneer u op de naam van uw kind klikt en dan 
naar instellingen gaat.  
Wanneer u aangeeft dat beelden van uw kind voor Social Schools gebruikt mogen worden, betekent 
dit dat alleen de ouders van de groep waarin het kind zit deze foto’s te zien krijgen; dus geen andere 
ouders etc.  
Het is fijn als kinderen wel op de foto mogen, zodat we u als ouders leuke foto’s van activiteiten van de 
groep kunnen sturen via Social Schools. 
Website en sociale media zal in de praktijk nagenoeg niet voorkomen. 
 
De informatieavonden 
Volgende week zijn er ook in formatie avonden gepland. De avonden die geweest zijn, waren zinvol en 
prima te doen op het schoolplein in de buitenlucht.  
Leerkrachten vinden het fijn, om u als ouder even te zien en ouders vinden het prettig om even kennis 
te kunnen maken met de (soms) nieuwe leerkracht van hun kind. 
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Luizencontrole 
Normaal wordt er na elke vakantie door diverse behulpzame ouders gecontroleerd op hoofdluis. Op 
dit moment is dit niet mogelijk. Wilt u als ouder uw zoon/ dochter hier zelf met enige regelmaat op 
controleren? 
 
KiVa-school 
Deze week hebben we te horen gekregen dat wij ons KiVa-school mogen gaan noemen! Waar staat 
KiVa ook alweer voor?  
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en 
het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de 
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale 
veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als 
geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne 
school van! 
Wij zijn er heel trots op dat we met het team, door het volgen van trainingen, dit certificaat hebben 
gekregen.  
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Peutergym 
Voor de jonge sportievelingen wordt er op donderdagmorgen peutergym in het speellokaal van school 
aangeboden. 
Lekker samen sporten, nieuwe beweegvaardigheden leren, contact met andere kinderen en veel 
gezelligheid! 
Voor vragen en/of informatie kun je bellen/appen: 06-21533838 (Monique Busscher-Blei). 

 
 

 



Nieuwsbrief 

 

 
4 

Optreden Bevrijdingsband 
Het schoolplein van de Aremberg kleurde donderdagmiddag rood, wit, blauw en oranje. Er werd 
namelijk stilgestaan bij de bevrijding van Nederland in mei 1945. Deze feestelijke herdenking werd 
muzikaal ondersteund door de Bevrijdingsband uit Kampen. Het optreden stond al in mei gepland, 
maar de sluiting van de scholen door de Coronacrisis gooide destijds roet in het eten. 

 
Het feest was er uiteraard niet minder om. Er werd door de leerlingen en leerkrachten luidkeels 
meegezongen met “Wij Zijn Vrij” en “Oorlog Is Voor Niemand Leuk”. Ook kwamen regelmatig de vele 
voetjes van de vloer tijdens de swingende nummers. 
 
Maar er was ook een moment van bezinning toen een leerling van groep 8 een indrukwekkend stuk 
voorlas uit het Dagboek van Anne Frank. 
 
Kortom, een feestelijk begin van de middag met ook een stukje bewustwording van het feit dat wij in 
Nederland erg blij mogen zijn dat wij in vrijheid mogen leven. 

 

 
 


