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Nummer 6,  30e jaargang,                                          26 september t/m 3 oktober 2020  
  

Vanaf 28 
september 

Start projectweek “Kinderboekenweek” 

29 september  Studiedag leerkrachten groep 1 en 2. Leerlingen van groep 1 en 2 zijn vrij 

30 september Afscheid meester Jeroen 

Vanaf 5 oktober  Vervolg projectweek “Kinderboekenweek” 

12-16 oktober Herfstvakantie 

8 oktober  GMR 

20 oktober  Schoolfotograaf  

19-23 oktober  Week van de voortgangsgesprekken  

21 oktober  Fiets(licht) controle 

  
Studiedag kleuterjuffen 
Aanstaande dinsdag, 29 september, zijn de kleutergroepen vrij. De leerkrachten van groep 1 en 2 
hebben dan een studiedag. Alle andere groepen hebben wel gewoon les.  
 
Leerlingenraad.  
De leerlingenraad is afgelopen dinsdagmiddag voor het eerst bij elkaar gekomen. Er is eerst gesproken 
over het "vergaderen" zelf. De kinderen hebben geleerd dat er een voorzitter en een notulist nodig zijn 
en agendapunten om te bespreken. Samen is besloten dat er iedere bijeenkomst een nieuwe 
voorzitter en een nieuwe notulist gekozen gaan worden.  
Er zijn deze vergadering al een aantal punten besproken. Alle leerlingen uit de raad gaan deze punten 
in de klas bespreken.  
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 3 november. Juf Dorien gaat de bijeenkomsten begeleiden. 
 

Afscheid meester Jeroen 
Zoals u weet gaat meester Jeroen afscheid nemen van de Aremberg, om op een school voor het 
voortgezet onderwijs te gaan werken in Emmeloord. 
Dit afscheid vindt plaats op woensdag 30 september; zijn laatste werkdag op de Aremberg. 
Ondanks corona, willen wij dit afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. We gaan er een leuke dag 
van maken voor de kinderen en om 12.00 uur gaan we officieel afscheid nemen van meester Jeroen. 
Als het weer het toelaat, doen we dit buiten op het plein, dus mocht u willen komen kijken, bent u van 
harte welkom. 

 
Kinderboekenweekactiviteiten Bibliotheken Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis 
Tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m 10 oktober) zullen er in de bibliotheken van Hasselt, 
Genemuiden en Zwartsluis ook een aantal activiteiten te doen zijn voor kinderen. 
Er liggen kleurplaten klaar, er is een fotoquiz en een tijdreisquiz. Uit alle deelnemers aan de fotoquiz 
en de tijdreisquiz zal een winnaar worden gekozen en die verdient een prijs. 
De kinderen hoeven zich hier niet voor aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Natuurlijk 
zijn er ook veel informatie -en leesboeken te leen die passen bij het thema van de Kinderboekenweek 
“En toen”. 
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Kinderboekenweek 2020 – En Toen? Een reis door de tijd 

Op 30 september start de Kinderboekenweek, met dit jaar als thema “En toen?”. Tijdens deze week 

staan boeken over geschiedenis centraal.  

In alle groepen zal er de komende weken gewerkt worden aan dit project. We gaan met de kinderen 

o.a. terug in tijd naar de periode van de jagers en de boeren, we reizen naar de Gouden Eeuw, we 

doen een uitstapje naar de Oude Egyptenaren en we leren hoe het eraan toe ging op de school van 

vroeger.  

 

Woensdagochtend 30 september open we de Kinderboekenweek feestelijk met alle kinderen op het 

plein. En omdat het die dag toch al feest is vanwege het afscheid van meester Jeroen, doen we dit 

swingend. 

 

Al een aantal jaren komen enthousiaste medewerkers van Bruna in Meppel op onze school om boeken 
te verkopen. Helaas kan de boekenmarkt dit jaar niet doorgaan vanwege de Coronamaatregelen. Dat is 
natuurlijk erg jammer. Gelukkig is er de actie “Sparen voor je schoolbieb”. Wij willen als school graag 
het (voor-)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om de schoolbibliotheek uit 
te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders hieraan 
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

1. U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw 
lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school. 

2. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. 
3. Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 
4. We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 

leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, 
want leesplezier creëren we samen! 

 

 
 
Waarnemend directeur 
Zoals u weet is er een procedure gestart voor de werving van een nieuwe directeur voor de Aremberg 
en de Voorpoort. Tot de aanstelling van de nieuwe directeur heeft Stichting Op Kop een waarnemend 
directeur aangesteld. Dit is Wim de Vries. Hij zal zich nog nader voorstellen.  


