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Nummer 9      28e jaargang        9 tot 16 november 2018 
 

11 november Sint Maarten 

12 november Beverwedstrijd 

13 november Voorstelling groep 1 

14 november Start schoolfruit  

14 november OR vergadering 

15 november Voorlichtingsavond VO, locatie Wijngaard; 19.15 uur 

Week 47  19 t/m 23 november zorg/ voortgangsgesprekken 

19 november  MR vergadering 

22 november Voorstelling groep 3 

27 november Voorstelling groep 2 

29 november  Voorstelling groep 4 

 
 
Wegwerkzaamheden nabij de school 
Arembergerstraat: de afrondende werkzaamheden in de Arembergerstraat duren nog twee weken.  
De tijdelijke klinkers in de Arembergerstraat blijven voorlopig liggen. Er is een gesprek geweest tussen 
school (directie en verkeersouders) en de gemeente over de situatie bij de Irenestraat. De gemeente 
gaat de opties bekijken om de inrichting iets aan te passen, om een betere doorgang voor de fietsers 
te krijgen. 
Berkenlaan: de werkzaamheden in de Berkenlaan lopen helaas uit. Dit komt omdat het materiaal niet 
tijdig geleverd kon worden, aldus de gemeente. Volgens de laatste planning zijn deze werkzaamheden 
ook over twee weken afgerond.  
 
Medezeggenschap 
Vorige week hebben wij kunnen melden dat er twee nieuwe MR leden zijn. Zij hadden beiden 
gereageerd op de vacature bij de MR. Aangezien aan het einde van het schooljaar ook Raymond 
Spijkerman de MR zal gaan verlaten, is er voor gekozen om niet één, maar beide kandidaten in te laten 
stromen zodat een warme overdracht kan plaatsvinden en dit schooljaar niet nogmaals een 
verkiezingstraject hoeft plaats te vinden. De nieuwe MR leden stellen zich hieronder graag aan u voor.  
 
Mijn naam is Jari Kiekebos, 36 jaar en ik ben moeder van vier zonen. Ik werk twee dagen per week als 
vakleerkracht bewegingsonderwijs op verschillende basisscholen in Steenwijk. Verder mag ik in mijn 
vrije tijd graag een potje voetballen. 
Ik voel mijzelf als moeder betrokken bij de Aremberg en ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen 
door nu plaats te nemen in de MR. 
 
Mijn naam is Ayse Dekker, 33 jaar, getrouwd en moeder van Aaron (6 jaar - groep 3) en Elin (4 jaar - 
groep 1). Ik ben werkzaam bij het Deltion College (mbo-school) in Zwolle als leraar Nederlands en 
Burgerschap. Daarvoor ben ik werkzaam geweest op Hogeschool Windesheim als docent Nederlands 
als tweede taal (NT2).  
De reden dat ik me heb opgegeven voor de MR is niet zozeer omdat ik werkzaam ben in het onderwijs, 
maar omdat ik me vooral erg betrokken voel als ouder bij de koers en de visie van Aremberg. Ik vind 
Aremberg een school waar mijn kinderen met ontzettend veel plezier naartoe gaan en ik zie ook dat de 
personeelsleden van de Aremberg openstaan voor positieve veranderingen en nieuwe ideeën. Dit 
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motiveert mij om mijn bijdrage te leveren om het op deze mooie school nog uitdagender en plezieriger 
te maken! 
  
Fietsenkeuring 
Op woensdag was er weer de jaarlijkse fietsenkeuring. Het is onder andere van groot belang dat 
kinderen met goede verlichting in deze snel donker wordende dagen goed verlicht de weg op gaan. 
Een aantal BOM-leerlingen hebben geholpen met keuren. In een snel tempo werden alle fietsen 
nauwkeuring gecontroleerd. Wij willen de medewerkers van de VVN, verkeersouders, fietshandel 
Maandag en de BOM-leerlingen bedanken voor hun inzet om de leerlingen weer veilig op weg te 
helpen.  

 
 
Herkeuring fietsen 
Op 7 november is de keuring van de fietsen geweest. Veel fietsen waren in orde, dat is heel fijn. Bij een 
aantal fietsen van kinderen waren er nog aandachtspunten. Daarvoor is op 14 november de 
herkeuring.  
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Buurtactiviteiten 
De buurtsportcoaches en de sociaal werkers bieden vanaf 31 oktober een paar keer sporten in de wijk 
aan. Wij willen gezamenlijk iets opzetten om op die manier de kinderen te bereiken, en vanuit daar te 
bouwen aan een prettige sfeer in de wijk. Op 14, 21 en 28 november zullen wij er ook zijn.  
 
Plein 
Meester Jeroen had afgelopen week veel hulp. Zoals u kunt zien zijn er weer de nodige dingen 
veranderd aan het plein. Het voetbalveld heeft een afscherming gekregen en er zijn speel- en 
verstopplekken bij gekomen. Dit is mede mogelijk gemaakt door Schagen infra! Hartelijk dank! 
Zodra alle buizen op de goede plek liggen en de bestrating weer in orde is, starten we met de volgende 
fase. De buizen zullen schoongemaakt moeten worden en daarna worden voorzien van een vrolijk 
kleurtje. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Ouders die graag willen helpen kunnen zich 
aanmelden bij de leerkracht van hun kind(eren).   
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10 jaar Op Kop  
Afgelopen dinsdag hebben we alle leerlingen van “Op Kop” het 10jarig bestaan van de stichting 
gevierd. We werden getrakteerd op een muzikale voorstelling in de “Strandhoeve”. Alle leerlingen 
hebben hiervan genoten. Via onderstaande link leest u hier meer over: 
http://www.zwartsluisactueel.nl/2018/11/08/56145/  
 
Nationaal schoolontbijt 
Afgelopen donderdag 8 november, hebben we genoten van een gezond schoolontbijt. In alle groepen 
was het erg gezellig en hebben we ook heerlijk gegeten. Het is belangrijk om goed te ontbijten. Met dit 
schoolontbijt wordt dit jaarlijks onder de aandacht gebracht. Een compliment, voor alle ouders die 
geholpen hebben, is hier wel op zijn plaats.  
ER bleef veel brood over. De hulpouders hebben spontaan hier een leuke bestemming voor bedacht. 
Vandaag worden alle leerlingen van groep 3 t.m. 8 getrakteerd op een tosti, gemaakt van het brood 
van gisteren. Een prachtig en leuk initiatief.  
 
Schoolfruit  
Vanaf week 46 krijgen we weer het E.U. schoolfruit geleverd. Dus woensdag 14 november gaan we van 
start. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen alle leerlingen dan fruit of groente uitgedeeld. 
Ook de peuterspeelzaal doet mee met dit gezonde project. Uiteraard vinden we het fijn dat op 
maandag en dinsdag ook iets gezonds meegegeven wordt voor in de kleine pauze. Heeft uw kind niet 
genoeg aan dat ene stuk fruit, dan mag u uw kind ook zelf nog extra fruit meegegeven. Het hele 
project loopt tot aan de meivakantie 2019.   
 
Voorstelling groep 1 
Dinsdag 13 november is er de voorstelling van groep 1. 
De kinderen zullen liedjes en versjes ten gehore brengen,  
die ze de afgelopen tijd in de klas hebben geleerd. 
’s Morgens is de oefen-voorstelling voor alle klassen en ’s avonds 
zijn ouders, verzorgers, opa`s en oma`s van harte uitgenodigd, om te komen kijken. 
Het is fijn als de kinderen om 18.30 uur in de klas kunnen zijn,  
zodat we om 18.45 uur kunnen beginnen!  
Graag tot ziens! 

  
 

http://www.zwartsluisactueel.nl/2018/11/08/56145/
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