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Nummer 1     28e jaargang         7 tot 14 september 2018 
 

10 september Jeroen Oosterhof Voorpoort 

13 september Jeroen Oosterhof studie 

14 september Overleg werkgroep plein 

14 september Praktijk- en theorieles BOM 

15 september Klusochtend Aremberg 

21 september Examen BOM 

24 september Informatieavond groepen 1, 2, 7 & 8 

25 september Informatieavond groepen 5 & 6 

26 september Informatieavond groepen 3 & 4 

26 september  GMR 

26 september Sponsorzwemmen 

27 september Rijksmuseum groepen 7 & 8 

1 oktober  MR/ OR gewijzigde datum 

3 oktober  Start kinderboekenweek 

8 oktober  Boekenmarkt 

9 oktober  Ouderavond KiVa 

 
Start schooljaar 
De eerste week zit er op, er zijn wel wat dingen anders dan vorig jaar. Zo hebben de leerlingen in de 
bovenbouw ineens de beschikking over een laptop voor meerdere vakken, we werken met digitaal 
lesmateriaal, het rooster is anders. De leerkrachten hebben al gesproken over het verloop van de 
eerste week, en zij zijn erg te spreken. Wij hopen ook dat u als ouder positieve berichten hoort. 
Mochten er zaken zijn die wat u betreft anders of beter kunnen dan willen wij u vragen dat te melden 
bij de leerkracht.  
 
Ziekmelden en telefonisch contact 
Wanneer uw zoon of dochter ziek is willen wij u vragen te bellen voordat de lessen om 8.15 uur 
starten. Wanneer u een leerkracht telefonisch wilt spreken kunt u het beste contact opnemen na 
14.15 uur op de lange dagen en op de woensdag na 12.45 uur.  
 
Klusochtend 
Op 15 september is er een klusochtend op de Aremberg, er zijn al de nodige ouders die zich hebben 
opgegeven. Daar zijn wij erg blij mee. Als school zijnde hebben we niet voor iedereen genoeg 
materiaal. Zou een ieder zelf wat gereedschap voor in de tuin mee kunnen nemen? 
 
Kennismakingsgesprekken 
Alle leerlingen hebben vandaag de uitnodigingen meegekregen voor de kennismakingsgesprekken. 
Wilt u er aan denken deze ingevuld mee terug te geven? 
 
KiVa 
De meesters en juffen hebben inmiddels de eerste cursus/ training over KiVa gehad. Met KiVa leren 
kinderen zichzelf kennen, de groep kennen, wat normen & waarden zijn en hoe je met elkaar hoort om 
te gaan. Het is een vast onderdeel van het lesprogramma, maar KiVa kan ook elk willekeurig moment 
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van de week of situatie ter sprake komen. Voor meer informatie: https://www.kivaschool.nl/ Op 9 
oktober hebben we op de Aremberg een informatie avond over KiVa, wij rekenen op uw komst! 
 
BOM 
Volgende week vrijdag 14 september om 12.30 uur is er een praktijkles voor de nieuwe BOM-
leerlingen. Op 21 september is er een praktijkexamen voor deze leerlingen.  
 
 
De schoolfotograaf komt! 
Op 10 septemberkomt de schoolfotograaf. Om 7.45 start de fotograaf met het maken van foto's met 
broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten. Als alle broertjes en zusjes al wel bij ons op school 
zitten, worden de broertjes en zusjes foto's onder schooltijd gemaakt, hier hoeft u als ouder niet bij 
aanwezig te zijn.  
  
U ontvangt een paar weken na het fotograferen een gebruikersnaam met inlogcode 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 
gebruikersnaam en inlogcode bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt raakt.  
Dit jaar is de groepsfoto altijd gratis indien u binnen 14 dagen bestelt! (de foto moet wel in het 
winkelmandje worden gedaan). Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, digitale bestanden, 
canvas en verschillende soorten plaatmateriaal bestellen.   
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar.   
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