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Nummer 25   29e jaargang                           13 t/m 19 maart 2020 

 
Open Huis  
Op dinsdag 17 maart is onze school tot `s avonds 19.00 uur geopend om nieuwe gezinnen een kijkje te 
laten nemen bij ons op school. Dit is onder voorbehoud i.v.m. landelijke ontwikkelingen aangaande 
risicobeperking m.b.t. het corona-virus.  
 
Er hebben in de plaatselijke kranten al advertenties gestaan. De nieuwe gezinnen kunnen o.a. kennis 
maken met peutergym (van 14.00 – 14.30 uur) en een aantal activiteiten zoals interactief voorlezen en 
muziek. We hopen dat er veel nieuwsgierige kinderen met hun ouders een kijkje komen nemen bij ons 
op school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 maart  Open Huis 

19 maart  Studiedag kleuterbouw- groep 1 en 2 vrij  
Kangoeroe rekenwedstrijd midden en bovenbouw 

24 maart  Voorstelling groep 3 

20 maart  Pannenkoekendag 
Groep 8 `s middags zwerfafval opruimen 

25 maart  Grote Rekendag 

26 maart  Palmpasenstokken versieren tijdens “hallo wereld” lessen 

2 april  Verkeersexamen groep 7 

6 april  MR vergadering  

7 april  Voorstelling groep 6 

9 april  Paasontbijt  

10 t/m 13 
april  

paasweekend – alle leerlingen vrij 

17 april  Koningsspelen  

Week 16  15, 16 en 17 april laatste schoolfruit week  

Week 17  20 t/m 24 april zorg/voortgangsgesprekken  

23 april  Bezoek aan Moskee groep 7 en 8 

Week 18 en 
19 

25 april t/m 10 mei    “meivakantie”  
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Ouderbijdrage 
Ieder schooljaar krijgt uw kind altijd een brief mee van de ouderraad. Daarin staat wat er betaald gaat 
worden voor het schoolreisje / schoolkamp en welke kosten er nog meer gemaakt worden bij 
activiteiten buiten de normale lessen om. Heel veel ouders hebben deze vrijwillige ouderbijdrage al 
betaald. Het zou fijn zijn, wanneer iedereen deze bijdrage zou willen betalen. Dan kunnen we al die 
leuke activiteiten ook laten plaatsvinden. Alvast bedankt.  
Bent u de brief kwijt of weet u het bankrekeningnummer niet meer? Dan kunt u mailen met de 
penningmeester penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
 
Oproep voor Pannenkoekendag 
In het kader van de richtlijnen van de rijksoverheid is Pannenkoekendag landelijk geannuleerd.  
 
Ouderhulp verkeersexamen (herhaalde oproep) 
Op donderdag 2 april is het theorie verkeersexamen en op vrijdag 3 april is het praktijk 
verkeersexamen. Wij willen vragen of er ouders zijn die willen helpen bij een controlepost tijdens het 
praktijk verkeersexamen op vrijdagochtend 3 april. (aanvang voor hulpouders om 8.30 uur bij school) 
Als u mee zou willen helpen of meer info wilt, kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij de 
verkeersouders Monique Riesenbosch en Ramona Mooiweer. 
 
School in de voorjaarssfeer 
Een aantal leden van de ouderraad is al weer druk bezig geweest om de hal alvast een lentegevoel te 
geven. Het ziet er allemaal weer super gezellig en leuk uit.  
Fijn dat dit verzorgd is door de ouderraad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen op de Aremberg 
Sinds deze week hebben de groep 3 en 4 nu ook allemaal een Chromebook. Het is de bedoeling dat de 
leerlingen van groep 3 en 4 alvast wegwijs gemaakt worden in het gebruik hiervan. Het is niet de 
bedoeling dat zij alle methodelessen hierop gaan verwerken.  Er zullen een aantal apps op gezet 
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worden om de leerlingen te leren hoe ze zo`n school-Chromebook moeten gebruiken. Over een paar 
weken zullen de leerkrachten van groep 3 en 4 u hierover in de nieuwsbrief verder informeren.  
 
Bezoek aan Assalaam Moskee in Emmeloord 
Op donderdag 23 april brengen de groepen 7 en 8 een bezoek aan de Assalaam Moskee in Emmeloord. 
Dit bezoek is een onderdeel van de “Hallo wereldlessen” 
Om dit bezoek ook mogelijk te maken hebben we ouders, opa`s, oma`s, enz nodig voor het vervoer.  
Groep 7 vertrekt om 8.15 uur vanaf school en gaat om 10.15uur weer terug naar school.  
Groep 8 vertrekt om 9.30 uur van school en gaat om 11.30 uur weer terug naar school.  
In groep 7 zitten 32 leerlingen. Daarvoor hebben we 9 rijders nodig.  
In groep 8 zitten 29 leerlingen. Daarvoor hebben we 8 rijders nodig.  
De ouders (of opa`s/oma`s/ buren) die rijden, mogen ook blijven en meeluisteren en kijken. Heeft u 
tijd en kunt u rijden? Meld u dan aan bij de groepsleerkracht van uw kind.   
We doen nu alvast de oproep, zodat we zeker weten dat deze leerzame activiteit door kan gaan.  
 
Kangoeroe-rekenwedstrijd 
Donderdag 19 maart doen een aantal leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 mee aan een landelijke 
rekenwedstrijd, de "Kangoeroe-rekenwedstrijd". Onder schooltijd zullen zij zich buigen over 
uitdagende rekenopgaven. Onder leiding van juf Silvia, de leerkracht van de plusklas, is er geoefend 
met voorbeeldopgaven. Zo komen onze deelnemers goed beslagen ten ijs. Allemaal veel succes 
gewenst!  
 
Luizencontrole 
Volgende week maandag, 16 maart,  vindt er een her controle plaats in de bovenbouw. 
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr@aremberg.nl  
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
                             
 
 
 
 

mailto:mr@aremberg.nl
mailto:penningmeester.or.aremberg@gmail.com


Nieuwsbrief 

 

 
4 

 
                           
 


