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Nummer 18   29e jaargang                           17 t/m 23 jan 2020 

 
Informatieavond groep 8 
Afgelopen donderdagavond hebben de ouders van groep 8 informatie en uitleg gekregen over de 
nieuwe eindtoets die in groep 8 afgenomen gaat worden.  
Deze toets heet de “IEP” toets. Het is een totaal andere toets dan de Cito eindtoets. Wat gelijk 
gebleven is, is dat ook deze toets een uitstroomniveau berekend n.a.v. de gemaakte vragen.  
De “IEP” toets vinden wij kindvriendelijker en is in 2 dagen te maken. De Cito eindtoets was 3 dagen 
achter elkaar.  
 
Schoolzwemkampioenschappen Zwartewaterland 
In eerste instantie is in de vorige nieuwsbrief geschreven dat onze school niet mee gaat doen aan het 
lokale schoolzwemkampioenschap, dat georganiseerd wordt op vrijdagavond 31 januari 2020. Dit 
vanwege het feit dat wij, als leerkrachten, op deze dag staken. Echter hebben een aantal 
ouderraadsleden en ook andere ouders aangegeven dat zij de begeleiding van deze activiteit op zich 
willen nemen. Na overleg is besloten om hier in mee te gaan. Alle leerlingen die mee willen doen, 
hebben gisteren een inschrijfformulier meegekregen. Deze moet vandaag (vrijdag 17 augustus) weer 
ingeleverd zijn. We kunnen maximaal 3 teams leveren van 6 kinderen. Het kampioenschap vindt plaats 
in zwembad Bestevaer in Genemuiden van 18:00 tot 20:30 uur. 
 
Studiedag 3 februari  
Op deze dag gaan wij als team de citotoetsen en methodetoetsen bespreken/ analyseren. Op basis van 
deze analyse gaan we afspraken maken over de lessen tot de zomervakantie. Alle leerkrachten zijn 
deze dag aanwezig. In de middag komt er een externe partij voorlichting geven over het ouderportaal 
“Social Schools”.  
 
Fruitlevering  
De mailing over de fruitlevering vindt sinds januari plaats op de maandagen i.p.v. de donderdagen. Dit 
betekent dat er niet meer in de nieuwsbrief vermeld kan worden welk fruit er in een week geleverd 
gaat worden. Als uw kind toch iets mee wil nemen op woensdag, donderdag en vrijdag als 
tussendoortje, zien we graag het liefst fruit of een ander gezond tussendoortje.  
 
Kleurwedstrijd Stichting OpKop 
Een tijdje geleden hebben alle leerlingen een kleurplaat mee naar huis gekregen. Ook de leerlingen 
van alle andere Op Kop scholen in Zwartewaterland en Steenwijkerland. Inmiddels heeft een kleine 
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commissie een keuze gemaakt en de prijswinnaars zijn bekend.  Van onze school zijn er helaas geen 
winnaars. De winnaar uit de onderbouw is geworden een leerling van de Noorderschool uit groep 2: 
Stan Nijland. De winnaar uit de bovenbouw is geworden een leerling uit groep 7 van de Burgemeester 
de Ruiterschool: Niels Ensing. Alberto Boon zal de prijswinnaars op beide scholen, in de groep 
verrassen.  
 
Nieuwe brievenbus 
Tijdens de kerstvakantie was onze schoolbrievenbus “het slachtoffer” van vandalisme/vuurwerk. 
Daarom is er een nieuwe gekocht bij de HUBO. De letters en het cijfer op de brievenbus hebben we 
van de HUBO cadeau gekregen. We zijn heel blij met onze nieuwe blauwe bus. Dank voor deze 
spontane actie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 8 
Gisterochtend is groep 8 op bezoek geweest bij het Agnietencollege. Onze leerlingen hebben deze 
ochtend alvast kunnen proeven aan het V.O. De kinderen hebben o.a. geleerd om haargel te maken.  
Het was voor alle leerlingen een leuke, maar vooral nieuwe ervaring.  
 
Talentontwikkeling 
Op de Aremberg vinden we het belangrijk dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, waar 
interesses liggen en wat ze leuk vinden. Enkele leerkrachten zijn daar heel enthousiast mee aan de slag 
gegaan en zijn met het idee gekomen om workshops te organiseren. Aangezien dit iets nieuws is willen 
we dat eerst gaan uitproberen. Daarvoor hebben we drie vrijdagen in maart ingepland. Wij willen 
ouders hier ook bij betrekken. Uw kind zal een brief meekrijgen over de opzet van de 
"talentontwikkeling". Wij willen u vragen deze brief goed door te nemen, wellicht dat u iets kunt 
betekenen.  
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr@aremberg.nl  
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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