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Nummer 22   29e jaargang                           14 t/m 27 februari 2020 

 
 
Externe audit  
In de periode tussen december en mei vinden er op diverse scholen binnen onze stichting 
schoolbezoeken plaats. Dit wordt gedaan door het bureau Hoffmans en Heegsma. Ook onze school 
wordt daarvoor bezocht. Direct na de voorjaarsvakantie, op dinsdag 25 februari, is onze school aan de 
beurt. De medewerkers van dit bureau komen in de klassen kijken en zullen na schooltijd met o.a. 
leerkrachten in gesprek gaan. 
 
Griep en ziekte 
Op dit moment merken we dat er een flinke griepgolf door Nederland gaat. Op school zien we dat 
soms bijna de helft van de kinderen ziek is. 
Ook komt het voor dat medewerkers van de school ziek zijn. Uiteraard proberen we eerst altijd intern 
te kijken of er iemand de groep op kan vangen.  
Onze vervangerspool van de stichting wordt maximaal ingezet. Daardoor kan het zijn dat sommige 
zieke medewerkers niet vervangen kunnen worden. Op dit moment kunnen we het nodige nog intern 
oplossen. Dat lukt niet altijd. Wanneer we de vraag stellen of uw zoon/ dochter thuis kan blijven, dan 
doen we dan niet de onderwijsmogelijkheden kunnen bieden die uw zoon/ dochter verdient. Mocht 
thuisopvang organiseren niet mogelijk zijn, dan is uw kind te allen tijde welkom op school. Hij of zij zal 
dan opgevangen worden in een andere klas.    
 
BOM controle 
De data voor de nieuwe periode tussen voorjaarsvakantie en meivakantie zijn weer ingepland. We 
hopen dat ook de aankomende periode iedereen op een goede en veilige manier naar school komt.  Er 
wordt nog wel eens gesignaleerd dat leerlingen, die met de auto gebracht worden, niet in de gordel 
zitten enz. Ook daar zal goed op gelet worden.  
 
 

17 t/m 21 
februari  

Voorjaarsvakantie 

24 februari  Luizen controle groep 1 t/m 4 

27 februari Schoolbezoek Hoffmans en Heegsma 

25 februari Groep 7 bezoekt de ROVA  

27 februari  Jeroen Oosterhof Voorpoort 

28 februari  Luizen controle groep 5 t/m 8 

3 maart  Voorstelling groep 7 

9 maart  OR vergadering  

10 maart  Voorstelling groep 5 

17 maart  Open Huis 

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

20 maart  Pannenkoekendag 
Groep 8 `s middags zwerfafval opruimen 

25 maart  Grote Rekendag 
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Groentour ROVA 
Dinsdag 25 februari gaat groep 7 meedoen met de ROVA groentour. ’s Morgens worden wij met ROVA 
Groenbus opgehaald. De kinderen leren dat alles dat nu afval lijkt, eigenlijk waardevolle grondstoffen 
zijn, waar weer nieuwe spullen van gemaakt kunnen worden. De bus vertrekt dinsdagmorgen om 8.15 
uur. Graag zien wij de kinderen van groep 7 ’s morgens om 8.10 uur op school. 
 
Fruitlevering 
Na de voorjaarsvakantie wordt er weer fruit geleverd. Vanwege de voorjaarsvakantie is het nog niet 
bekend welk fruit.  
 
Voorstelling groep 7 
Groep 7 is al druk aan het repeteren voor de voorstelling op dinsdag 3 maart a.s.  De aanvangstijd en 
nadere info komen in de volgende nieuwsbrief te staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oefenen op het podium…. 
 
 
Luizencontrole 
Direct na de voorjaarsvakantie, op maandag 24 februari, worden de leerlingen van groep 1 t/m 4 
gecontroleerd op luizen. Vrijdag 27 februari is groep 5 t/m 8 aan de beurt.  
Fijn dat er ouders zijn die deze belangrijke taak willen doen. We houden op deze manier een 
“luizenplaag” buiten de school!  
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr@aremberg.nl  
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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