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Nummer 1  31e jaargang                                       vrij  3 sept. t/m vrij 17 sept. 2021  
  

Ma 06-09 MR-vergadering 

Di 07-09 Info-avond groep 2 

Vrij 17-09 Nieuwsbrief 02 

Vrij 24-09 Kijkmoment tijdens inloop voor ouders (o.v.b.) 

Di 28-09 Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. 

Woe 29-09 Kinderpostzegelactie 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

   

De kop is eraf. De eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar zijn voorbij. Inmiddels mogen we de 

eerste vinkjes van dit schooljaar zetten. De informatieavonden zijn bijna afgerond. Wij zijn erg blij met 

de hoge opkomst! 

 

Begin deze week mailde ik u over het “coronaspook”. Het “spookje” is vooralsnog buiten de deuren 

van de Aremberg gebleven. En dat houden we graag zo! 

 

De border aan de voorkant bij de lokalen van groep 3 en 4 is voorzien van Hortensia’s (dank aan juf 

Roelie hiervoor!). Daarmee ziet het aangezicht van school er ook weer een stuk beter uit!  

 

Bij het uitgaan van school wordt u soms benaderd door de leerkracht van uw kind. In ons team hebben 

wij de afspraak dat er aan het hek (na schooltijd) alleen een korte melding wordt gedaan in de trant 

van “ik heb een pleister geplakt”. Wanneer er sprake is van bijzonderheden overdag met uw kind en u 

bent aanwezig om uw kind op te halen, wordt u door de leerkracht in klas uitgenodigd voor een 

gesprek(je). In dit laatste geval is daarmee de privacy van u en uw kind gewaarborgd. Uiteraard wordt 

er ook gebeld/gemaild mocht u er na schooltijd niet staan. 

 

Fijn weekend allemaal! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 
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Controle gegevens  
Deze week is het (papieren) formulier meegegeven aan de leerlingen met het verzoek aan u 
om de meeste recente gegevens aan ons door te geven, zodat onze administratie up-to-date 
is. Levert u het z.s.m. in? Alvast bedankt! 
 

Hallo Wereld – Thema ik, jij en wij 

Aan het begin van het schooljaar is altijd best wel spannend hoe de groepen zich vormen. 
Iedereen is gebaat bij een fijn en veilig klasklimaat.  
 
Samen = elkaar leren kennen. 
 
Wennen aan elkaar is dan ook belangrijk in deze eerste 
periode. In de lessen Hallo Wereld proberen wij ook ons 
steentje daaraan bij te dragen. 
 
Het eerste thema van Hallo Wereld gaat over: 
- Wie ben ik, wie ben jij en hoe kunnen we onderling verbonden zijn? Wat is nodig om goed te 
kunnen samenwerken? En hoe zorgen we dat iedereen mee mag doen? 
 
Een groep is een samenleving in het klein. Op een veilige manier kunnen kinderen oefenen in 
samenwerken, samenleven en samen vieren. Het gaat over onderling begrip, met respect naar 
elkaars inzichten luisteren en samen kunnen werken aan goed samenleven. Hoe denk ik over 
mezelf? Hoe denk ik over de ander? We besteden dit thema ook aandacht aan de manier 
waarop mensen in contact proberen te komen met hun God. 
   
We gaan aan de slag met dit thema door verhalen aan te bieden, verschillende werkvormen in 
te zetten en te filosoferen. Iedere leerkracht doet dat vanuit zijn eigen denominatie. We 
bespreken morele dilemma’s, bestaansvragen en verwonderen ons met elkaar, samen.  
Met vriendelijke groet van de vakdocenten van Hallo Wereld (IGVO,PCGVO en HVO) 
 
Sevda, Tsjitske en Hennie 
 
Geslaagde informatieavonden 
We hebben de afgelopen week de eerste informatieavonden gehouden. Wat was het 
ontzettend fijn om u weer als ouder in de school te mogen ontvangen. We willen u bedanken 
voor de grote opkomst en uw inbreng! 
 
Zijn er na de informatieavond van uw zoon of dochter toch nog vragen naar boven geborreld, 
schroom dan niet om contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht. Dit van via de 
mail, maar ook via een persoonlijk bericht in Social Schools. 


