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Nummer 36,  29e jaargang,                                                         3 juli t/m 14 aug 2020  
  

3 juli Start zomervakantie, alle kinderen vrij om 12.00 uur 

4 juli t/m 16 aug  Zomervakantie  

17 augustus Eerste schooldag nieuwe schooljaar 

  
Afscheid Juf Nicole, meester Michel en juf Aniek 
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van deze 3 kanjers. Ze zijn alle drie in het zonnetje 
gezet. Er zijn ook door heel veel ouders lieve kaartjes en teksten geschreven en meegegeven aan hun 
kind voor de juf of meester.  
We wensen hen alle drie een hele fijne vakantie en een goede start op hun nieuwe werkplek. 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheidswoord van Juf Nicole 
Lieve kinderen en ouders 
Afgelopen dagen waren mijn laatste werkdagen na 15 jaar op de Arembergschool. Ik heb ervan 
genoten. Met een lach en een traan, dat wel. Samen met de kinderen en mijn collega’s hebben we er 
een feest van gemaakt! 
Wat vind ik het jammer dat ik u niet allemaal meer persoonlijk de hand heb kunnen schudden. 
Afscheid nemen in deze bijzondere tijd moet nu eenmaal anders dan anders. Maar toch wil ik heel 
graag alle ouders bedanken voor al die jaren. Voor de betrokkenheid bij school, de gesprekken over de 
kinderen, de warme belangstelling en alle fijne en onmisbare hulp! 

Ik bedank mijn lieve collega’s voor alle fijne jaren. Jullie zijn toppers met een groot hart voor onze 
kinderen! Warm en betrokken bij elkaar, dat is ons team. Ik ben er trots op dat ik daar deel van mocht 
uitmaken. Ik ga jullie ontzettend missen. 

Dag lieve kinderen van de Aremberg, bedankt voor alle fijne, leuke, lieve, gekke en grappige 
momenten in de klas! Ik ga jullie missen! 
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En ja, dan komt toch het moment dat je definitief de schooldeur achter je dichttrekt… Toen ik dinsdag 
thuiskwam was ik er stil van. Overweldigd, ontroerd, geraakt en ontzettend dankbaar, voor al die lieve 
en mooie woorden, bloemen, tekeningen, kaarten en cadeautjes. 
Ik wens iedereen een heerlijke zomervakantie, heel veel geluk en gezondheid en nog veel mooie jaren 
op onze fijne Arembergschool! 

Heel veel liefs van juf Nicole 

Laatste schooldagen 
Het schooljaar 2019-2020 zit erop. De komende zes weken mogen de kinderen genieten van een 
welverdiende vakantie. De afgelopen maanden zijn zeer bijzonder te noemen. Van volop school, naar 
geen school, half om half en weer terugkomen.  
Terugkijkend kunnen we zeggen dat wij, als team, zeer trots zijn op de kinderen. Ze hebben thuis echt 
goed hun best gedaan. Ook willen wij naar u, als ouder, onze dank uitspreken voor wat u heeft gedaan 
in deze periode. Wij zullen in de week voordat de kinderen weer starten u informeren over de meest 
actuele regels/ afspraken die dan gelden. Wij kijken er naar uit u en de kinderen weer te zien na de 
vakantie. 
 
Komend schooljaar 
Inmiddels hebben de kinderen kennis gemaakt met de leerkracht van het komende schooljaar. De 
wenochtend is voor iedereen goed verlopen. U hoort na de vakantie op welke manier we de 
informatieavonden vorm gaan geven.  
Wat belangrijk is om te weten: de leerkracht van uw zoon of dochter is het eerste aanspreekpunt bij 
vragen die uw kind betreffen. Voor andere vragen kunt u terecht bij juf Dorien of meester Jeroen. Net 
als dit jaar zal juf Dorien Locatiecoördinator zijn op de Aremberg en aanwezig zijn van maandag tot en 
met donderdag. Op woensdagochtend geeft zij les aan groep 2. Juf Dorien is ook intern begeleider. 
Dus mochten er ook specifieke zorgvragen zijn, dan zal de leerkracht samen met u en juf Dorien in 
overleg gaan.  
Meester Jeroen werkt komend schooljaar twee dagen op de Aremberg en twee dagen op de 
Voorpoort. Op dinsdag zal meester Jeroen werkzaamheden verrichten voor Stichting Op Kop, waar 
onze school onder valt. Meester Jeroen zal vrijwel elke week op de woensdag op de Aremberg 
aanwezig zijn, de andere dag varieert per week.  
 
MR en OR 
De voorzitter van de MR, Jan Leenstra, had aangegeven te stoppen aan het eind van dit schooljaar. Dit 
is ook het geval met Robert Rietman, de voorzitter van de OR.  
Afgelopen week is meester Jeroen op bezoek geweest bij beide heren. Zij zijn met een bos bloemen en 
een attentie bedankt voor hun inzet. Beiden hebben zich de afgelopen jaren op een positieve manier 
ingezet voor de Aremberg.  
Namens alle kinderen, ouders en teamleden willen wij hen nogmaals hartelijk bedanken!  
Het is heel erg fijn dat er uit, zowel de geleding van de OR, als de MR, twee ouders zijn die in beide 
raden het stokje van voorzitter over willen nemen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Ramona 
Mooiweer de voorzitter van de medezeggenschapsraad worden en Dieteke Westenbrink  wordt de 
voorzitter van de ouderraad. Fijn dat dit zo geregeld is.  
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Lokalen groep 1 en 2 
Na de zomervakantie zullen de groepen 1 en 2 van lokaal gewisseld zijn. De kleuters van groep 1 zullen 
naast het lokaal van de peuters komen. Dit heeft als voordeel dat er “spontaan”, maar ook gepland 
nog meer samen gedaan en gewerkt gaat worden.    
 
Afscheid groep 8 
Ook groep 8 heeft inmiddels de basisschool verlaten. Gelukkig hebben ze de musical op kunnen 
voeren, de schoolkraak mogen doen en een gezellige bijzondere afscheidsavond met elkaar kunnen 
vieren. Fijn dat de familie van Loon over een groot bedrijfspand (Eva Optics) beschikt, want daar mocht 
de musical opgevoerd worden. De ouders  en leerkrachten konden buiten zitten op gepaste afstand 
van elkaar. Gelukkig bleef het droog. De kinderen speelden de musical op een geïmproviseerd podium. 
Ondanks de harde wind waren alle kinderen goed te verstaan, dankzij het gebruik van een goede 
microfoon. Chapeau voor groep 8, meester Rik en juf Evelien! In een hele korte tijd hebben ze een 
geweldige musical ingestudeerd en uitgevoerd.    
De schoolkraak startte met het gooien van de waterballonnen. Het spektakel eindigde voor groep 8 
met een heus podium. Dat heb je n.l. na 8 (of soms 9 jaar) wel verdiend. Even in de picture en dan over 
het springkussen, op naar een nieuwe school.  
Woensdagavond werd de laatste dag afgesloten met lekker patat eten (gesponsord door de 
Vollenhoofsche Poort), chillen, gamen, films kijken en in het donker verstoppertje spelen in de school.  
Groep 8 had ook nog een afscheidscadeau gemaakt voor de school. Bedankt groep 8 en wij wensen 
jullie een fijne tijd op de school van jouw keuze.  
 
 

                                                                                              
                                                             Afscheidscadeau groep 8 
 
 



Nieuwsbrief 

 

 
4 

Kamp groep 8 
De ouders van de groep 8 kinderen hebben ter afsluiting van het schooljaar een kamp georganiseerd 
voor de kinderen. Op de fiets vertrokken ze donderdagmiddag naar het openluchtbad in Hasselt. Daar 
aangekomen werden de tenten opgezet en kon het feest echt beginnen: zwemmen, voetballen, 
volleyballen, levend stratego enzovoort. Tot in de late uurtjes, en de bonte avond zal niet ontbreken! 
Vrijdagochtend wordt Expeditie Robinson gespeeld en na het middageten fietsen ze weer naar huis. 
Een prachtige afsluiter van het laatste schooljaar! Kamporganisatie en begeleiding, namens alle ouders 
en kinderen van groep 8, heel erg bedankt voor het mogelijk maken van dit alternatieve groep 8 kamp! 
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