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Nummer 3   29e jaargang                                    13 t.m.19 sept 2019 

 
In memoriam 
Deze week kregen we het droevige bericht dat de heer Geuje Mooiweer overleden was. Geuje was 
voor velen hier op school een bekend persoon.  
Hij heeft namelijk vele jaren zijn vrouw Judith ondersteund bij het schoonmaken van de school. Judith 
maakte altijd de school schoon en Geuje kwam dan mee om te helpen. Wij herinneren ons hem als 
een zeer betrokken persoon, die hart had voor de school.  
De laatste paar jaar zagen we hem regelmatig bij het hek van school om Dex (zijn kleinzoon) van school 
te halen.  
Namens het team, MR en OR, wensen wij de familie heel veel sterkte toe de komende tijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 september Jeroen Oosterhof ‘s middags aanwezig 

17 september  schoolfotograaf 

17 september  Leerlingenraad verkiezingen voor groep 5 t.m. 8 

19 september Jeroen Oosterhof vanaf 14.00 aanwezig 

20 september  Fancy-fair  

23 september  Infoavond groep 1, 2, 7 en 8 

24 september  Infoavond groep 5 en 6  

26 september  Infoavond groep 3 en 4 

18 oktober  Geen spelletjesmiddag 
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Kennismakingsgesprekken en informatie avonden  
Afgelopen week zijn de eerste kennismakingsgesprekken geweest. De meeste gesprekken vonden op 
de maandag plaats en zijn allemaal druk bezocht. Op de informatie avond van uw zoon of dochter zal 
er vertelt worden wat er allemaal gebeurd in de klas, wat de regels zijn, hoe we werken op school en 
wie de leerkrachten en stagiaires zijn. Er wordt op deze avond allerlei belangrijke informatie verteld, 
dus het is heel fijn als u daar ook bij aanwezig kunt zijn.  
De informatieavond van groep 7 start de geplande avond wat eerder. Dit komt omdat er ook 
voorlichting gegeven wordt over het “Marietje Kessels” project. Groep 7 wordt hier apart over 
geïnformeerd door middel van een brief.  
 
Fancy-fair 
De datum van de fancy-fair komt steeds dichter bij. Er ligt al van alles klaar om verkocht te worden, de 
lotenboom kan weer opgetuigd en er is een heuse taartenwedstrijd. “Heel Aremberg bakt”. De taarten 
die aangeleverd worden, zullen beoordeeld worden door een echte jury. Daarna worden ze verkocht. 
In de klassen wordt er ook al druk geknutseld. De werkjes van uw kind(eren) kunt u op deze vrijdag 
ook gaan kopen.  
Op de parkeerplaats voor school komt een grote cabine van een vrachtauto te staan. Hier vindt ook 
een leuke activiteit plaats.  
Op het plein valt van alles te beleven en we hopen dan ook op prachtig mooi weer en heel veel 
mensen. 
Wilt u er rekening mee houden dat op vrijdag 20 september de hele dag het grootste deel van de 
parkeerplaats voor school afgezet is met linten?  
Ook is het wenselijk dat alle fietsen op het grasveld tegenover de school gezet worden. Het hele 
schoolplein wordt n.l. gebruikt voor de Fancy-fair.  
Het zou fijn zijn wanneer u, uw kind op de fiets naar school komt brengen deze dag, of de auto even op 
een andere plek parkeert dan voor de school. Meer informatie over fancy fair leest u op facebook via 
deze link, die mag u ook delen!  fancy fair  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

            Vrijdag 20 september 2019                                    De parkeerplaats is er wel klaar voor………… 
 
 
Geen spelletjesmiddag 18 oktober  
Het nieuwe meubilair komt binnenkort naar onze school. Dit betekent dat voor vrijdag 18 oktober de 
spelletjesmiddag komt te vervallen. Het oude meubilair zal dan afgevoerd.  

https://www.facebook.com/pages/category/Event/Fancy-Fair-2019-Arembergschool-Zwartsluis-103239721062856/
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Na de herfstvakantie komt op maandag het nieuwe meubilair. Daarom zijn de kinderen dan allemaal 2 
extra dagen vrij. In die tijd hopen we alles klaar te hebben, zodat we woensdag 30 oktober compleet 
nieuw kunnen beginnen. 
 
Luizenpluizen 
Het luizenpluisteam heeft afgelopen maandag de eerste controle gedaan. In een aantal klassen zal een 
her-controle plaatsvinden over 2 weken. Het kan ieder gezin een keer overkomen dat er luizen of 
neten geconstateerd worden. Een goede shampoo gebruiken is prima, maar de meest efficiënte 
manier om van luizen af te komen is heel goed kammen. Elke dag blijven kammen tot er niets meer 
te zien is.  
Wel fijn dat er ouders zijn die dit klusje weer op gaan pakken. We zijn er super blij mee dat dit gedaan 
wordt.  
 
Schoolfotograaf 
 
 
 

 
DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT! 
 
Op dinsdag 17 september komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na het fotograferen 
een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u  via internet de schoolfoto's van uw kind kunt 
bestellen.  
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de 
inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt. 
 
De leerlingen mogen dit jaar zelf kiezen met welk attribuut ze op de foto gaan. 
De keuze bestaat uit een bal, een skateboard of een bloem. 
We maken per leerling 2-3 foto’s ☺ 
Uiteraard zal 1 van de foto’s ook een portretuitsnede betreffen zonder attribuut. 
Verder worden er twee vlotte foto’s gemaakt met attribuut. 
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar.  
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Vanaf 8.00 uur kunnen broertjes / zusjes, die nog niet op school zitten, samen met hun oudere 
broer(s)/ zus(jes) op de foto. De kinderen die buiten Zwartsluis naar een andere bassischool gaan, 
mogen als eerste met hun broer(tjes)/ zus(jes) op de foto. Dan kunnen zij daarna zo snel mogelijk 
naar hun eigen school. De rest wordt op school geregeld.  
 
Gymnastieklessen 
Soms krijgen we op school de vraag hoe onze gymlessen georganiseerd zijn. 
In principe geven de kleuterjuffen zelf de bewegingslessen in de eigen speelzaal. Hier wordt al 
spelenderwijs de basis gelegd voor de zogeheten motorische ontwikkeling.  
In de groepen 3 en 4 krijgen de kinderen 1 keer per week les van onze vakleerkracht meester Niels. 
Daarnaast gaan de groepen 3 en 4 ook nog één keer per week naar het zwembad.  
De groepen 5 tot en met 8 krijgen ook één keer per week les van meester Niels. De andere les wordt 
door de eigen leerkracht of door meester Rik gegeven. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen gymlessen en spellessen. Niet elke leerkracht van de Aremberg heeft de bevoegdheid 
om gymlessen (toestellen) te geven, vandaar dat meester Niels ook bij ons werkt. Wel mag elke 
leerkracht spellessen geven. Te denken valt aan: trefbal, slagbal, basketbal, etc. Wekelijks hebben de 
kinderen een gymles en een spelles. 
  
Anderstalige nieuwkomers 
Bij ons op school zitten een aantal kinderen die vanuit het buitenland zijn gekomen. Zij wonen nu hier 
in Zwartsluis. Deze kinderen moeten zo snel mogelijk het Nederlands goed beheersen, zodat zij de 
instructie vd leerkracht begrijpen en de verwerking van de stof kunnen gaan doen. Dit gaat natuurlijk 
niet vanzelf. Daarom hebben we dit jaar de mogelijkheid gekregen om onze taalcoach Hans Berends 
meer uren te geven. Hij komt nu 4 ochtenden in de week om de buitenlandse leerlingen van onze 
school te begeleiden bij het aanleren van de Nederlandse taal.  
 
Nieuwe stagiaires 
Romy Eilander 
Mijn naam is Romy Eilander en ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het Deltion 
College in Zwolle. Ik zit in het 3e en tevens laatste leerjaar van deze opleiding. Op de maandag en 
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dinsdag loop ik stage in groep 7. Vanaf februari zal ik soms ook op de vrijdag stage lopen. Dat is vanaf 2 
september 2019 tot 19 juni 2020. Ik heb veel zin om stage te lopen op de Aremberg! 
 
Dagmar Jonkers  
Mijn naam is Dagmar Jonkers. Ik ben 18 jaar oud en woon in 
Nijeveen. Hier woon ik samen met mijn vader, moeder en 
broertje. Mijn hobby’s zijn lezen, leuke dingen doen met 
vriendinnen en naar de film gaan. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistent aan het Deltion College in Zwolle. Ik zit in mijn 
3e leerjaar en loop nu hier op school stage in groep 3. Na deze 
opleiding zou ik graag de Pabo willen gaan doen om later zelf 
voor de klas te mogen staan. Ik hoop op een leuk, gezellig en 
leerzaam jaar.  
 
 
 
 
Voetballen  
Via 1 van onze ouders hebben we van de plaatselijke voetbalclub DESZ 6 oude trainingsvoetballen 
gekregen. De groepen 3 t.m. 8 hebben nu allemaal weer een fijne bal om in de pauzes mee te 
voetballen. Daarvoor onze hartelijke dank! 
 
JOGG Feestweek 
Elk jaar organiseert de gemeente + SKZ een feestweek voor ouders in Zwartewaterland. 
Dit jaar is deze van 30 september t/m 4 oktober in Genemuiden. 
Als ouders kunnen jullie elke ochtend aan een leuke workshop mee doen, zie onderstaand affiche. 
Mochten jullie nog kinderen in de leeftijd tot 4 jaar hebben dan mogen die meegenomen worden. 
Jullie kinderen zullen met leuke beweegactiviteiten mee mogen doen terwijl jullie aan een workshop 
kunnen deelnemen. 
Peuterfitleiders Rik en Monique van SKZ zullen op een aantal ochtenden samen met de kinderen gaan 
bewegen. 
Geef je nu op via de site van www.bewegeninzwartewaterland.nl. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bewegeninzwartewaterland.nl&data=02%7C01%7CDorien.Blaauwbroek%40stichtingopkop.nl%7C8935d1c21a91432350c008d732062844%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637032874337028039&sdata=owIUOmdURHQ2uTnpZG7g9TG0dau3PEtCNjMeY8gcDcI%3D&reserved=0
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Mailadressen om te onthouden:  
mr.obs.aremberg@gmail.com    
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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