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Nummer 15   29e jaargang                                    13 t/m 19 dec 2019 

 
Kerstfeest op de Aremberg: herinnering 

 
Dinsdag 17 en/of woensdag 18 december: We gaan kerststukjes maken. Wilt u uw kind op deze dag 
een bakje met steekschuim, wat groen en versiering mee naar school geven? Wij zorgen voor een 
kaars. De groepen 1 t/m 4 en groep 6 en 7 maken de kersstukjes op dinsdag, groep 5 en groep 8 doen 
dit woensdagochtend.  
 
Woensdag 18 december: Plastic tas mee naar school voorzien van naam met daarin: bord, beker en 
bestek. Op dit alles ook graag de naam.  
 
Op donderdag 19 december van 17.45 uur tot 19.15 uur gaan vieren we het kerstfeest. In iedere 
groep kunnen de kinderen genieten van een heerlijk kerstbuffet. Het is fijn om te zien hoeveel ouders 
samen met hun kind al iets op de inschrijflijsten hebben geschreven voor het kerstdiner. Dat is 
fantastisch! We willen u er echter ook op attenderen dat we kinderen op school hebben die om 
diverse redenen geen varkensvlees en voedsel waar varkensgelatine in zit, mogen eten of vegetarisch 
zijn o.i.d. We hopen dat u hier bij de bereiding van de hapjes rekening mee wilt houden. 
 
Vrijdagmiddag 20 december: Deze ochtend is de traditionele speelgoedochtend. Alle leerlingen 
mogen zelf speelgoed of een spelletje meenemen.  Deze dag zijn we om 12.00 uur vrij, de 
kerstvakantie kan beginnen! 
 
Kerstkaarten 
Rond deze tijd geven kinderen elkaar graag een kerstkaartje met fijne en leuke wensen voor het 
nieuwe jaar. Graag willen we u daarom op het volgende attenderen: Uw kind mag 1 kerstkaart mee 
nemen voor de hele klas. Deze wordt dan in de klas opgehangen. We doen dit op deze manier om 
papier te besparen, maar ook om te voorkomen dat dit heel veel tijd in beslag gaat nemen.  
 
 

13 december  Kerstversiering brengen naar kerstbomen in het dorp 

16 december Jeroen Oosterhof aanwezig op Aremberg 

17 december  Kerststukjes maken (alle groepen) 

19 december Jeroen Oosterhof overdag Voorpoort 

19 december  Kerstfeest/kerstdiner op school 

20 december  Speelgoedochtend voor alle groepen 
Start kerstvakantie om 12.00 uur. 
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Schoolfruit 
Aankomende week (18, 19 en 20 dec) krijgen we het volgende fruit: meloen, mandarijn en appel. 
 
Hallo Wereld thema “Tijd”. 
De tijd van je leven is niet die ene mooie vakantie of prachtige dag. De tijd van je leven is de tijd die elk 
mens heeft tussen geboorte en dood. Er is geen leven zonder tijd. Kinderen groeien in de tijd, en 
worden ouder, de tijd laat sporen na. Hoe ga je om met tijd, waar neem je tijd voor? Is tijd altijd vrije 
tijd? Waarom gaat de tijd soms snel en soms ook langzaam? Het ordenen van de tijd is in alle 
levensbeschouwingen en culturen een belangrijk onderwerp. De joodse, islamitische en christelijke 
mensen hebben zelfs een vaste dag voor de tijd van God. Tijd wordt in vele religies beleefd als een 
geschenk. Kinderen kunnen dromen over later. We denken met de kinderen na over de verschillende 
aspecten van tijd. Dit gaat ook over waarden. We kunnen de tijd en de toekomst niet altijd naar onze 
hand zetten. Soms moeten problemen de tijd krijgen om tot een oplossing te komen. Bij tijd hoort ook 
geduld. 
Met vriendelijke groet de vakdocenten Hallo Wereld, 
Tsjitske Kok, Farid Boundati en Hennie Vis. 
 
Marietje Kessels lessen afgerond 
Vanochtend, vrijdag 13 december, hebben de leerlingen van groep 7 examen gedaan voor het Marietje 
Kessels Project. Dit is een psycho fysiek preventieproject met als doel het vergroten van de 
weerbaarheid bij kinderen in het basisonderwijs. Alle leerlingen van groep 7 zijn voor dit examen 
geslaagd. Van harte gefeliciteerd! 
 
Staking 
Op dit moment wordt op de scholen van Stichting Op Kop druk gesproken met alle medewerkers over 
de oproep van de AOB om de staking die gepland staat op donderdag 30 en vrijdag 31 januari door te 
laten gaan. Ook op onze school denkt elke collega na over zijn of haar keuze om te gaan staken. In de 
nieuwsbrief van volgende week ontvangt u van ons bericht over wat het team van onze school gaat 
doen. 
  
Volleybaltoernooi 
Afgelopen woensdagmiddag was er een volleybaltoernooi voor 
basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Ons volleybalteam is 4e geworden van de 
25 teams. Een knappe sportieve prestatie! 
 
Sponsorloop 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een sponsorlijst mee naar huis 
gekregen. Sepp en Silvan, twee basisschoolleerlingen uit Hasselt, organiseren op 
zaterdag 21 december een sponsorloop in Zwartsluis. Ze doen dit om geld in te 
zamelen voor het goede doel “Kind en brandwond”. Kinderen die mee willen 
doen, kunnen zich opgeven op de website www.seppensilvan.nl. Let op, dit kan 
alleen vandaag nog, vrijdag 13 december! Als bijlage nogmaals de brief. 
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr@aremberg.nl  
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   

http://www.seppensilvan.nl/
mailto:mr@aremberg.nl
mailto:penningmeester.or.aremberg@gmail.com

