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Nummer 05   31e jaargang   vrij 05 nov. t/m vrij 19 nov. 2021  
 
Ma 08-11 t/m  
vrij 12-11 

Week van de voortgangsgesprekken groep 1-7 
Week van voorlopig adviesgesprek groep 8 

Do 11-11 St.Maarten 
Za 13-11 Landelijke intocht Sinterklaas 
Woe 17-11 ANWB Streetwise 
Do 18-11 Infoavond VO (locatie: De Wijngaard) 
Vrij 19-11 Inloopochtend 
Do 25-11/Vrij 26-11 Studie2daagse. Alle leerlingen hebben vrij. 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Deze week zagen we best met spanning tegemoet. Wat zou er allemaal gezegd gaan worden tijdens de 
coronapersconferentie di jl.? Vanuit schoolperspectief gezien, valt het nog (vooralsnog) mee. In het 
huidige beleid hoeven we niet veel aan te passen. Zo kunnen de oudergesprekken van volgende week 
nog steeds fysiek plaatsvinden, maar dan wel op 1,5m. Verderop in de nieuwsbrief hierover meer. 
 
Zoals u weet, vinden wij het erg prettig om ouders te spreken en te zien in school. U bent dan ook van 
harte welkom! Helaas lopen de besmettingscijfers van corona steeds verder op momenteel. Wij 
hebben ons tot doel gesteld het onderwijs op school door te laten gaan!  
 
Wat we niet mogen vergeten: De realiteit is dat een klas kan nog altijd in quarantaine gezet kan 
worden en in het geval van een zieke leerkracht is er niet altijd vervanging voor handen (grote kans dat 
de klas naar huis wordt gestuurd!). 
 

Laten we met ons allen de schouders eronder blijven zetten! Dat kunnen wij namelijk meer 
dan goed en dat heeft tot nu toe het succes opgeleverd dat we na de voorjaarsvakantie 
geen klas in quarantaine meer hoefden te zetten! Daar zijn wij supertrots op!!! Derhalve het 
vriendelijke verzoek (vanuit een preventief oogpunt in combinatie met de oplopende 
coronacijfers): Loop alleen het schoolplein op of school binnen als u er daadwerkelijk moet 

zijn. Vaak kan de korte mededeling in de ochtend kan ook via Social Schools worden gedaan. 
 
Achter de schermen zijn we natuurlijk bezig met de organisatie van Sinterklaas en Kerst. We hopen 
natuurlijk van ganser harte dat deze feesten door kunnen gaan, zoals we dat graag zouden willen, 
maar je weet maar nooit op dit moment.  
 
Fijn weekend allemaal! 
 
Namens het team.  
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
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Het EDI-traject 
In de afgelopen 2 weken hebben in alle groepen klassenbezoeken 
plaatsgevonden door meester Leendert en /of Peter Harkink (begeleider 
IJsselgroep). We hebben geconstateerd dat de doorgaande lijn rondom 
EDI steeds zichtbaarder wordt en dat de leerkrachten EDI goed 
toepassen! In de periode nov./dec./jan. gaan de leerkrachten bij elkaar 
op klassenbezoek om zo van elkaars expertise te leren en te ervaren.  
 
Personele zaken 
Juf Dorien zal ma a.s. haar werkzaamheden hervatten. 
 
Terugblik schoolontbijt 
Deze week werd in de Rotterdamse Kuip het startsein voor de ontbijtweek van het Nationaal 
Schoolontbijt gegeven. De 19e editie van het initiatief werd geopend door presentator Klaas van 
Kruistum met een officiële aftrap verzorgd door voetballer Soufiane Touzani. 
 
Gisterochtend was het de beurt aan de Aremberg. We begonnen de dag met een gezamenlijk ontbijt 
met o.a. een gekookt eitje en krentenbolletjes. 
 

 

 
Oudergesprekken 
Volgende week vinden de oudergesprekken plaats. Dit kan en mag fysiek plaatsvinden. In de klas is de 
gespreksopstelling zodanig dat er 1,5m in acht wordt genomen. Ook wordt er geventileerd (ramen 
open) en gezien de temperaturen van nu, zal het een stuk frisser zijn in het lokaal. Pas uw kleding 
hierop aan s.v.p. Mocht u het prettig vinden een mondkapje te dragen, staat het u vrij dit te doen. 
Vanuit school is er geen mondkapjesverplichting. 
 
Indien u er de voorkeur aan geeft het gesprek via videobellen te doen, kunt dit aangeven bij de 
leerkracht via Social Schools. Indien nodig krijgt uw kind het chromebook mee.  
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Fietscontrole woe 27-10  
De donkere dagen zijn weer aangebroken, wat betekent dat goede fietsverlichting héél belangrijk is. 
Daarom werden de fietsen gecontroleerd van de kinderen van de Aremberg. 
En wat bleek? De kinderen hadden het allemaal prima voor elkaar! 
 
Heel veel dank aan de hulpmoeder, de vrijwilligers van VVN en Maandag's Rijwielhandel. 
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Presentatie Sophiaklassen 
Afgelopen woensdag was de hal van OBS Aremberg gehuld in Franse sferen. De leerlingen van de 
Sophiaklas hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema Frankrijk. Ze leerden tellen in het 
Frans, een stukje topografie van Frankrijk, Franse leenwoorden, fabels en het volkslied. 
 
De leerlingen verdiepten zich ook zelf in een eigen onderwerp binnen het thema. Daar moesten ze iets 
over kunnen vertellen en iets over laten zien. Dit presenteren aan de ouders was gelijk ook een mooie 
insteek om ouders te informeren over de werkwijze in de Sophiaklas. Verder werden ze geïnformeerd 
over de afspraken die vanuit Stichting Op Kop sinds dit schooljaar gelden voor de aanmelding.  
 
Het werd een gezellige en leerzame ochtend voor iedereen. 
 

   
   

Lampion knutselen 
Op donderdag 4 november heeft een groep kinderen uit groep 1 en 2 na schooltijd prachtige lampions 
geknutseld voor Sint maarten. Onder het genot van drinken en wat lekkers hebben de kinderen met 
herfstblaadjes een sfeervolle herfstlampion geknutseld. 
 
We vonden het echter wel heel jammer dat we toch nog een aantal kinderen hebben moeten 
teleurstellen, omdat ze zich niet (op tijd) hadden aangemeld. 
 
We willen hier daarom nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om uw kind op tijd aan te melden 
voor een buitenschoolse activiteit. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat er genoeg materiaal 
en voldoende vrijwilligers aanwezig zijn. 
 
Vanmiddag (5 november) wordt er een lampion gemaakt door een groep kinderen uit groep 3 en 4. 
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