
Nieuwsbrief 

 

 
1 

Nummer 7,  30e jaargang,                                          3 oktober t/m 10 oktober 2020  
  

Vanaf 5 oktober  Vervolg projectweek “Kinderboekenweek” 

5 – 11 oktober De Week van de Opvoeding 

8 oktober  GMR 

9 oktober Opening schoolbibliotheek 

12-16 oktober Herfstvakantie 

20 oktober  Schoolfotograaf  

19-23 oktober  Week van de voortgangsgesprekken  

21 oktober  Fiets(licht) controle 

  
Afscheid meester Jeroen 

Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van meester Jeroen. Na vier jaar directeur te zijn 

geweest van de Aremberg, heeft hij een nieuwe uitdaging gevonden bij een school voor voortgezet 

onderwijs in Emmeloord.  

 

Tijdens de dag nam meester Jeroen nog even alle tijd om in alle klassen afscheid te nemen, waar de 

kinderen hem nog het hemd van het lijf mochten vragen. Om twaalf uur verzamelde de hele school 

zich op het voetbalveld waar, na een mooie speech van juf Dorien, Jeroen een prachtig cadeau van de 

kinderen overhandigd kreeg. 

 

De taken van Jeroen worden nu tijdelijk overgenomen door interim directeur Wim de Vries. 
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Kinderboekenweek 

Afgelopen woensdag werd de Kinderboekenweek feestelijk geopend op het schoolplein. Juf Roelie 

droeg een mooi gedicht voor over reizen door de tijd. Alle kinderen zongen en dansten mee met de hit 

"En toen?" van Kinderen voor Kinderen. 

 

Ook de komende week wordt er in alle klassen nog volop gewerkt aan het project over vroeger. Er is 

veel aandacht voor geschiedenis, maar natuurlijk ook voor lezen. 

 

Opening schoolbibliotheek 

Vorig schooljaar hebben de stagiaires Romy Eilander en Dagmar Jonkers bergen werkt verzet. De 

Aremberg heeft nu een heuse schoolbibliotheek. Deze wordt op vrijdag 9 oktober officieel geopend. 

Deze dag mogen alle kinderen verkleed op school komen, in stijl van vroeger. We hopen dan veel 

stoere ridders, mooie jonkvrouwen, holbewoners en misschien zelfs wel mummies te zien. 

 

Die middag is het ook tijd voor de inmiddels traditionele filmmiddag. De lokalen worden dan 

omgetoverd tot heuse bioscoopzalen, waar de kinderen kunnen gaan genieten van een leuke film. Een 

mooie afsluiting van de eerste schoolperiode, waarna de herfstvakantie kan beginnen. 

 

Kinderboekenweekactiviteiten Bibliotheken Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis 
Tijdens de Kinderboekenweek (30 september t/m 10 oktober) zullen er in de bibliotheken van Hasselt, 
Genemuiden en Zwartsluis ook een aantal activiteiten te doen zijn voor kinderen. 
Er liggen kleurplaten klaar, er is een fotoquiz en een tijdreisquiz. Uit alle deelnemers aan de fotoquiz 
en de tijdreisquiz zal een winnaar worden gekozen en die verdient een prijs. 
 
De kinderen hoeven zich hier niet voor aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Natuurlijk 
zijn er ook veel informatie -en leesboeken te leen die passen bij het thema van de Kinderboekenweek 
“En toen”. 
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De Week van de Opvoeding 

Vijf t/m 11 oktober is het "De Week van de Opvoeding". Deze staat in het teken van opvoeden en 

ouderschap. Hierbij draait het om de ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, 

medeopvoeders en professionals. Bij het opvoeden van een kind sta je er namelijk niet alleen voor. 

 

De gemeente organiseert in deze week 2 webinars voor alle ouders in Zwartewaterland.  

 

Dinsdag 6 oktober – Alle ballen in de lucht 

Donderdag 8 oktober – Opvoeden in twee huizen 

 

Beide webinars beginnen om 20.00 uur en zijn gewoon thuis te volgen. In de bijlage vindt u meer 

informatie over beide webinars. 
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