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Nummer   1    29e jaargang                                    26 aug  t.m. 5 sept 2019 

 
 
We zijn weer begonnen 
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen aan een nieuw schooljaar. Altijd weer mooi om te zien hoe 
blij kinderen zijn dat ze weer naar school mogen. Onder tropische temperaturen werd er in alle 
groepen gestart met de lessen. Er zijn wat nieuwe “verhuiskinderen” bij gekomen. Dus in sommige 
klassen kwam er zomaar een leerling bij. Uiteraard eerst even de vakantie besproken, maar daarna 
toch echt serieus aan het werk. Groep 5 t.m.8  is begonnen met de nieuwe methode van rekenen op 
de chroombooks. Het programma waarin ze werken heet Bingel. Het is ook fijn dat iedere leerling in de 
midden/bovenbouw een eigen chroombook heeft. Zo kunnen ze 
allemaal direct aan de slag.  
We wensen iedereen een goede start en een heel fijn schooljaar. 
 
                                                           
 
 
 
 
Lunchpauze  
Voor groep 1 en 2 is het nieuw dit schooljaar dat ze ook op vrijdagmiddag naar school gaan. Voor hen 
betekent dit, dat ze nu ook op de vrijdagmiddag op school zijn en dus ook eten op school.  
Tussen de middag op school eten is gezellig. We zien echter in broodtrommeltjes ook ongezonde 
dingen zoals snoep, soms frikandellen enz. Het zou heel fijn zijn als alle leerlingen gezonde dingen 
meenemen als lunch. Dan hebben we ook geen “jaloezie” bij andere leerlingen.  
U, als ouder, bent natuurlijk verantwoordelijk voor wat u uw kind(eren) meegeeft. Maar toch willen 
we dit aan het begin van het schooljaar onder uw aandacht brengen. Dus graag een gezonde pauzehap 
mee naar school. 
 
                                                    
 
   
 
 
 
 

26 augustus  Start nieuwe schooljaar  

2 september  Mr + OR vergadering  

2 september Jeroen Oosterhof Voorpoort 

Week 37  Kennismakingsgesprekken alle groepen (9 t.m. 13 september) 

13 september  Groep 5 en 6 naar Rijksmuseum 

17 september  Schoolfotograaf 

20 september  Fancy-fair  

23 september  Infoavond groep 1, 2, 7 en 8 

24 september  Infoavond groep 5 en 6  

26 september  Infoavond groep 3 en 4 
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Rijksmuseumbezoek groep 5 en 6 
Deze week ontvingen wij de reserveringsbevestiging voor een bezoek aan het Rijksmuseum. Dit keer 
zijn de kinderen van de groepen 5 en 6 aan de beurt. Zij gaan op vrijdag 13 september met de 
Rijksmuseumbus naar Amsterdam! Beide groepen zullen een workshop volgen op de “Teekenschool”, 
om daarna op onderzoek uit te gaan in het museum. Groep 5 leert alles over Rembrandt en zijn 
schilderijen, groep 6 komt meer te weten over de Ontdekkers en Reizigers uit de Gouden Eeuw. De 
leerlingen uit groep 5 en 6 krijgen vandaag een brief mee naar huis met meer informatie. Noteer de 
datum alvast op de kalender, want daarin staat het Rijksmuseumbezoek nog niet vermeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking SKZ en Arembergschool 
Via onderstaande link kunt u lezen hoe het gaat met de samenwerking tussen SKZ en onze basisschool. 
Het is mooi om te zien dat dit steeds meer en beter wordt. 
 
 http://www.zwartsluisactueel.nl/2019/08/27/skz-en-arembergschool-werken-steeds-nauwer-samen/    
                                           
Oude meubilair  
Rond de herfstvakantie krijgen we ons nieuwe meubilair. Dit betekent dat al het oude meubilair weg 
gaat. Wanneer u een setje van een tafel en een stoel wilt hebben, kunt u dat bij Jeroen Oosterhof of 
Dorien Blaauwbroek aangeven. Voor 5 euro kunt u, rond de herfstvakantie, zo`n setje tegen contante 
betaling ophalen. U mag uiteraard meerdere setjes kopen. 
Het liefst willen we dat u dit zo snel mogelijk aangeeft, zodat we daar met het verhuizen van al het 
meubilair al rekening mee kunnen houden.  
 
 
 
 
 
 
  

http://www.zwartsluisactueel.nl/2019/08/27/skz-en-arembergschool-werken-steeds-nauwer-samen/


Nieuwsbrief 

 

 
3 

Hallo Wereld 
Donderdagochtend zijn de lessen van Hallo Wereld weer gestart. Per 2 groepen waren de leerlingen 
aan de beurt om samen met juf Hennie en Juf Tjitske het nieuwe schooljaar te beginnen. Het was leuk 
om te zien dat de oudere kinderen zo mooi met de jongere leerlingen samen bezig waren.  
 

 


