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Nummer 7   29e jaargang                                    11 t.m. 17 oktober 2019 

 
Opruimen 
Volgende week vrijdag wordt het oude meubilair opgehaald. De laatjes van de leerlingen van groep 3 
t.m. 8 dus ook. Daarom vragen we u om aanstaande woensdag uw kind een plastic tas mee te geven, 
voorzien van naam.  Daar kunnen dan alle persoonlijke spullen in.  
 
Meubels leerlingen 
Alle ouders die een tafel/ stoeltje van leerlingen tegen een vergoeding van 5 euro willen kunnen deze 
a.s. vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur ophalen van school! 
 
Nieuwe stagiair 
Mijn naam is Beau Spoelstra, ik ben 19 jaar en ik woon in Vollenhove met mijn zus en ouders.  
Ik zit in het examenjaar van de opleiding Onderwijsassistent op Landstede in Zwolle en daarna wil ik 
graag naar de Pabo.  
U kunt mij op dinsdag, woensdag en vrijdag zien als stagiaire in groep 1 bij de leerkrachten Nicole, 
Dorien en Jeannet. Dit hele schooljaar ben ik op het Aremberg te vinden. In mijn vrije tijd vind ik het 
erg leuk om te zingen en om creatief bezig te zijn met bijvoorbeeld mijn oppas kinderen. Ik heb het 
super naar mijn zin op deze school en ik hoop u snel eens tegen te komen om een keer te kletsen.  
Tot snel!  
Vriendelijke groet,  
Beau Spoelstra 
 
Week van de Pauzehap 
In het kader van de Gezonde School, hebben de groepen 5, 6, 7 en 8  afgelopen week meegedaan aan 
het lesprogramma “week van de pauzehap”. 
Dit lesprogramma gaat over gezonde voeding en bewuste keuzes maken over voeding. Tevens hebben 
de leerlingen elke dag tijdens de pauze een aantal gezonde  pauzehapjes aangeboden gekregen, 
mogelijk gemaakt door Albert Heijn. 
 
Speelgoeddag 
Volgende week vrijdag, 18 oktober, mogen alle leerlingen speelgoed of een spel meenemen. Het is  
dan de laatste dag voor de herfstvakantie.  

14 oktober Jeroen Oosterhof Voorpoort 

14 oktober  Mr vergadering     Start om 19.00 uur 
OR vergadering  

18 oktober  Geen spelletjesmiddag i.v.m. afvoeren van oude meubilair 
14.00 uur start herfstvakantie  

19 t.m. 29 
oktober  

Herfstvakantie, maandag 28 en dinsdag 29 oktober zijn alle leerlingen vrij ivm 

studiemomenten team en inrichting nieuwe meubels. 
4 november Streetwise groep 1 t.m. 8 

7 november  Nationaal schoolontbijt  

Week 46  Voortgangs/zorggesprekken  
Deze week ook start van het schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. 

14 november  Groep 1 en 2 vrij i.v.m. studiedag  
Voorlichting over het VO  
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Sociale vaardigheidstraining en KIES training. 
Soms is het goed voor kinderen om hulp te krijgen op sociaal gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
goed op kunnen komen voor jezelf of “nee” te durven zeggen tegen iemand of iets wat je niet prettig 
vindt.  
Op school wordt de mogelijkheid geboden, aan leerlingen vanaf groep 4, om aan deze training mee te 
doen. De trainingen worden gegeven door Linda Tuinman. Zij is maatschappelijk werker in dienst van 
de gemeente Zwartewaterland. Wanneer u denkt, dat uw kind daarbij gebaad is, kunt u dit aangeven 
bij de leerkracht van uw kind.  
 
De KIES training is bedoeld voor kinderen in echtscheidingssituaties. Voor kinderen is het vaak fijn om 
met “lotgenoten” over de echtscheiding en alles wat daar mee te maken heeft, te kunnen praten. De 
KIEStraining biedt hier een mogelijkheid voor. Ook deze bijeenkomsten worden door Linda Tuinman en 
Aukje van de Arend gegeven. Kinderen kunnen deelnemen vanaf groep 4.  
Opgeven kan, ook voor de KIES training, bij de leerkracht van uw kind.  
 
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr.obs.aremberg@gmail.com    
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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