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Nummer 21   29e jaargang                           7 t/m 13 februari 2020 

 
Schoolzwemkampioenschappen 2020. 
Afgelopen vrijdag, 31 januari vertrokken de zwemmers van de Arembergschool richting Genemuiden 
voor de jaarlijkse schoolzwemkampioenschappen. Twee teams van de Arembergschool streden tegen 
teams van andere scholen uit Zwartewaterland om de eer.  
De kinderen hadden er vooraf veel zin in, een aantal vond het ook best spannend. Meedoen aan een 
echte zwemwedstrijd met veel teams en een echte jury is natuurlijk ook best spannend. Zeker als je 
dat nog nooit hebt gedaan! Maar alle kinderen stonden hun mannetje en hebben zo hard mogelijk 
gezwommen. De sfeer was goed en de kinderen hebben elkaar luidkeels aangemoedigd. 
De twee teams van de Arembergschool hebben het ontzettend goed gedaan. Even leek het er zelfs op 
dat een van onze teams de 3e plek had behaald. Dat bleek een later telfout van de jury. Uiteindelijk 
maakte het allemaal niets uit, want alle leerlingen hebben enorm hun best gedaan en een mooie 
prestatie geleverd. Dinsdagochtend zijn de zwemmers op school daarom ook nog eens in het zonnetje 
gezet en hebben ze allemaal hun oorkonde ontvangen. 
 

 

7 februari  Rapport mee 

Week 7  
10 t/m 14 
februari  

Rapport gesprekken  

13 februari Jeroen Oosterhof Voorpoort ivm studiedag 

17 t/m 21 
februari  

Voorjaarsvakantie 

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 

25 maart  Grote Rekendag 
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De schoolzwemkampioenschappen worden georganiseerd door de zwemverenigingen en 
reddingsbrigades van Zwartewaterland. Vindt uw zoon of dochter het leuk om een keer te kijken of 
zwemmen iets voor hem of haar is, kijk dan op de websites en vraag naar de mogelijkheden. Bij beide 
verenigingen zijn proeflessen mogelijk! 
Zwemvereniging ZvZwartsluis: https://www.zvzwartsluis.nl/  
Reddingsbrigade Zwartsluis: www.rbzwartsluis.nl/  
 
Nieuws uit de MR vergadering 
De MR heeft uitleg gehad in de vergadering over de onderwijsafspraken op de Aremberg. Hierin wordt 
beschreven wat de afspraken zijn op de Aremberg, hoe toetsen afgenomen worden, op welke manier 
een cijfer tot stand komt, huiswerkafspraken, enz. 
De volgende keer zal ook het document “de zorgstructuur” besproken worden. Hierin staat de route 
die bewandeld moet worden wanneer er zorg is om een leerling.  
Ook is de “open dag” nog even aan de orde geweest. Deze is op 17 maart! 
 
AED  
Zoals u misschien wel gezien heeft, hangt er sinds deze week een AED kastje aan de muur bij de rode 
ingang. Ondanks dat we een “gesloten” schoolplein hebben, moeten de hekken voortaan niet meer op 
slot. Dit is uiteraard noodzakelijk omdat je anders niet gemakkelijk het apparaat kunt pakken.  
Hopelijk zullen we hem nooit hoeven te gebruiken.  
 
BOM controle 
De leerlingen die BOM zijn, krijgen in deze tijd wel eens te maken met kinderen die vinden dat hun 
licht niet meer hoeft als ze naar school fietsen. Via onderstaande site vind u hier meer informatie over. 
Het belangrijkste is: de veiligheid van uw kind. 
https://www.vraaghetdepolitie.nl/verkeer/fiets/wat-zijn-de-regels-voor-fietsverlichting.html   
 
“Op Maat” klas 
Binnen de stichting is er hard gewerkt om ook voor de leerlingen die wat meer moeite hebben met het 
leren een nieuw soort onderwijsomgeving aan te bieden. Deze leerlingen kunnen dan een dagdeel wat 
meer met hun handen aan de slag. Daarbij kun je denken aan timmeren, koken, tuinieren enz. Binnen 
de stichting bestond er al de mogelijk om deel te nemen aan “de Sophia klas”. Hier kunnen leerlingen 
aan meedoen die meer uitdaging nodig hebben en gemakkelijk de lesstof aankunnen.  
De “Op Maat” klas is op 2 plekken bij de stichting gesitueerd. Er is een lokaal in de Voorpoort in 
Vollenhove ingericht en een lokaal op de Beatrixschool in Steenwijk. Voorwaarde om in deze klas 
geplaatst te kunnen worden is dat de leerling uitstroomt op Praktijkonderwijsniveau en een eigen 
leerlijn heeft.  Vanaf groep 6 kan een leerling hiervoor aangemeld worden. Weer een mooie aanvulling 
op passend onderwijs binnen onze stichting.  
 
Voorleeswedstrijd 
Woensdagavond 5 februari heeft Coen Schraa namens de Aremberg deelgenomen aan de 
voorleeswedstrijd in Hasselt. Coen heeft het heel goed gedaan, echter heeft hij niet gewonnen. Coen, 
op de Aremberg zijn we heel trots op je! Zijn fanclub heeft de spandoekenprijs wel in de wacht 
gesleept! Hulde daarvoor.  
 

https://www.zvzwartsluis.nl/
http://www.rbzwartsluis.nl/
https://www.vraaghetdepolitie.nl/verkeer/fiets/wat-zijn-de-regels-voor-fietsverlichting.html
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Beverwedstrijd landelijke finale 
Al eerder hadden we geschreven dat we met een aantal leerlingen uit de Sophia-groepen meegedaan 
hebben aan de Beverwedstrijd. Eén leerling had zich zelfs voor de landelijke finale geplaatst. Dat was 
Thijmen Kuiken. Afgelopen zaterdag vond de finale plaats in Leiden. 
Thijmen was één van de uiteindelijk 8000 leerlingen van groep 7/8 die aan deze wedstrijd had 
meegedaan. Tijdens de finale werd hij uiteindelijk 9e. Hij mag heel trots zijn dat hij zover gekomen is. 
Zijn oudere zus kwam uit in de finale voor leerlingen uit het VO en eindigde ook in de top 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fruitlevering 
Volgende week wordt het volgende fruit geleverd: meloen, sinaasappel en appel. 
 
Voorjaarsvakantie activiteit 
Tip : kinderactiviteit voorjaarsvakantie veldschuur 
  

 
Op woensdagmorgen 19 februari  houdt  boswachter Johan een boswachterspreekuur in De 
Veldschuur. 
Kinderen mogen hier alles vragen over de natuur en de dieren uit onze omgeving 
Boswachter Johan Dammers: 
Het is geweldig om het met kinderen over de natuur te hebben. We verwachten vragen over wat je als 
boswachter eigenlijk doet ook in het weidegebied aangezien er rondom De Veldschuur geen bos is.” 
De boswachter neemt een paar opgezette dieren mee. “Die dieren roepen natuurlijk als vanzelf 
verschillende vragen op. Vaak beginnen kinderen ook zelf verhalen uit de natuur te vertellen. Alle 
kinderen hebben wel iets met de natuur, al is het de vogel op het voederplankje of het konijn in de 
dierenweide. Natuur is overal”. 
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Naast het spreekuur kun je in De Veldschuur ook een natuurknutsel maken en spelen in de 
wilgenhutten. 
De toegang tot het vragenuur en De Veldschuur is gratis en opgeven is niet nodig. 
Locatie:                De Veldschuur, Wijkweg 2, 7954 HP  Rouveen 
Kosten:                 Geen; voor de natuurknutsel vragen we een kleine vergoeding. 
Maximaal:            n.v.t. 
Aanvang:              10.30 uur 
  
Hanneke Rademaker 
Informatiecentrum De Veldschuur 
Wijkweg 2   7954 HP Rouveen  0384772734 
info@veldschuur.net 
www.veldschuur.net 
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr@aremberg.nl  
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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