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Nummer   34     28e jaargang                                        14 t.m. 21 juni 2019 

 
Formatie volgend schooljaar- Rectificatie 
In de vorige nieuwsbrief stond, aangaande juf Silvia, het één en ander niet goed verwoord. Juf Silvia 
blijft op de Aremberg ook komend schooljaar de meerpresteerders/ Sophia-klas begeleiden.  
Juf Silvia blijft dus deels op de Aremberg werken. Haar lesgevende taken, met een klas, zal ze gaan 
uitvoeren op de Voorpoort. Dit is de school waar Jeroen Oosterhof ook directeur van is en waarmee 
wij (nog meer gaan) samenwerken. Zoals eerder gezegd heeft juf Silvia deze keuze gemaakt op basis 
van haar ambities, wensen en ook formatieruimte die beschikbaar was. 
  
Studiedag – (reminder) 
Zoals helemaal bovenaan in deze nieuwsbrief genoteerd staat is er maandag 17 juni een studiedag. 
Alle leerlingen van groep 1 t.m. 8 zijn dan vrij. 
Het team gaat dan aan de slag met de verwerking van alle gegevens van Cito, bijwerken van parnassys 
en overdracht voor de volgende groep. Zo zorgen we ervoor dat de leerkrachten in het nieuwe jaar 
goed kunnen starten met hun nieuwe groep.  
 
Enquête continurooster 
Er zijn in totaal 50 briefjes weer ingeleverd van de enquête over het continurooster. Dit is heel fijn. 
Daarmee krijgen we een reëel beeld over hoe er gedacht wordt over dit systeem. Leden van de MR 
hebben samen gekeken naat wat u als ouder ons aan informatie hebt verschaft. Deze informatie wordt 
eerst met het team en de MR besproken. Daarna wordt u allemaal geinformeerd over de bevindingen. 
Wat we al wel kunnen delen is dat er veelal positief is gereageerd met hier en daar een positief 
kritische opmerking. Dus al met al kunnen we daar wel wat mee. Wij willen alle ouders bedanken voor 
het invullen van het vragenformulier. 
 
Spelletjesmiddag voor groep 3 tot en met 8  
Op vrjdagmiddag 21 juni staat er in de schoolkalender een knutselmiddag gepland. Het knutselen gaan 
we vervangen door spelletjes. Dit was eerder dit jaar ook een groot succes! Ouders, opa`s, oma`s en 
famlieleden (of buren) zijn van harte welkom om weer mee te doen met deze spelletjesmiddag.  

16 juni  Vaderdag  

17 juni  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

21 juni  Spelletjesmiddag voor groep 3 t.m. 8. 

24 juni  MR vergadering  

25 juni  Juffendag in groep 7 

26 juni  Ingelaste OR vergadering/ GMR vergadering 

28 juni  Rapporten mee 

28 juni  Juffendag in groep 1 en 2  

Week 27  1 t.m. 5 juli rapportgesprekken 

3 juli  Juffendag in groep 4 

5 juli Juffendag in groep 3 

5 juli  Generale repetitie musical groep 8 

8 juli  `s Avonds afscheidsmusical groep 8  

10 juli  Schoolkraken 

12 juli  Laatste schoolochtend- 12.00 uur start van de zomervakantie.  
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De kinderen mogen een gezelschapsspel meenemen. We starten de middag om 12.45 uur en eindigen 
om 13.45 uur. Daarna nog even opruimen en dan kan iedereen om 14.00 uur naar huis.  
We hopen dat het net zo gezellig wordt als de vorige keer.  
 
Spelletjesochtend voor groep 1 en 2 
Op vrijdagochtend 21 juni van 11.15 tot 12.00 uur mogen de kleuters gezelschapsspelletjes doen met 
hun ouders, opa`s/ oma`s en familieleden (buren). Daarna nog even opruimen en dan kan iedereen om 
12.30 uur naar huis  
 
Schoolkamp groep 7 en 8 
Van woensdag 5 juni t.m. vrijdag 7 juni zijn de groepen 7 en 8 op schoolkamp geweest. Voor iedereen 
die er niet bij geweest is, hieronder nog een korte samenvatting van een zeer geslaagd schoolkamp.  
Woensdag 5 juni:  
Om 7.15 uur in de ochtend vertrokken de kinderen met de diverse ouders die zich opgegeven hadden 
om te rijden naar Holwerd. Om ongeveer half 10 vertrok de veerboot naar Ameland.  
Op Ameland stonden fietsen klaar en alle leerlingen gingen op de fiets naar kampeerboederij “het 
Zwanewater”. Het was mooi weer dus er stond later die dag een wandeling naar het strand in de 
planning.  

 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
                         Kampeerboederij “Het Zwanewater” 
 
Lekkker uitwaaien op het strand…… 
 
 

Er stonden te hoge golven, dus zwemmen kon niet, maar lekker op het strand zijn wel natuurlijk.  
`s Avonds was het spel “levend stratego” aan de beurt.  
 
Donderdag 6 juni  
Deze dag was Jens Nobbe jarig en hij werd door iedereen toegezongen en gefeliciteerd! 
Ook waaide het enorm hard, maar het is gelukt om toch op de fiets een bezoek te brengen aan de 
vuurtoren.  
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Bij de vuurtoren                                                      Gefeliciteerd Jens! 
 
`Avonds was er de traditionele bonte avond. Er werden quize-spelletjes gespeeld en er werd gedanst. 
Ook was er een disco. Zoals het hoort bij een schoolkamp sliepen de laatste kinderen pas heel laat.  
 
Vrijdag 7 juni  
`s Ochtends bij het ontbijt werd Martine Geertman (begeleiding en ouderraadslid) blij verrast met een 
mooi gedicht en lekkere bonbons. Dit vanwege het feit dat nu ook haar jongste dochter van school 
gaat. Na vele jaren in de ouderraad en begeleidster bij schoolreisjes en schoolkamp gaan we afscheid 
van haar nemen. Martine alvast super bedankt voor jou bijdrage aan deze activiteiten! 
Op deze dag stond er een bezoek gepland aan het “ Natuurmuseum“. Daar was het op 1 na grootste 
zeeaquarium van de wereld te bewonderen. In het aquarium zat 200.000 liter water. 
Verder mocht iedereen in Nes nog even winkelen en leuke souveniertjes meenemen.  
Om 14.30 uur vertrok de veerboot weer naar Holwerd en om goed 17.30 uur kwamen alle kinderen en 
begeleiding weer veilig bij school aan.  
 

Ook moest er corvee gedaan worden.                                      Lekker in het bos, gezellig met elkaar 
Met veel plezier zo te zien! 
 
Alle ouders die meegeweest zijn als begeleiding, hartelijk dank voor jullie hulp en inzet!!       
Ook de ouders die gereden hebben naar Holwerd en de kinderen vrijdag weer opgehaald hebben, 
onze hartelijke dank! 
 
Verjaardagen  
Zoals u helemaal bovenaan bij de belangrijke data heeft kunnen lezen zijn er nog een aantal groepen, 
waarbij de verjaardag van de juffen wordt gevierd. Wanneer de groep van uw kind daarbij staat, dan 
mag het kind op die dag wel verkleed op school komen. Het hoeft niet, maar mag wel 
Bij groep 1 en 2 hoeven de kinderen op die dag geen eten en drinken mee te nemen.  
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Controle door de BOM leerlingen.  
Vanaf volgende week is het handig dat uw kind zijn / haar BOM kaart weer bij zich heeft. Er zullen 
weer onverwachtse controles gaan plaats vinden.  
Het is wel fijn om te zien dat al zoveel kinderen automatisch bij school op de stoep lopen met hun 
fiets. Dat is een compliment waard. 
 
Geluidsinstallatie 
Zoals u wellicht gemerkt heeft is deze week Pascal ten Berge, de vader van Lieke en Fedde, in onze 
school bezig om geluidsboxen op te hangen en bedrading aan te leggen voor de nieuwe verrijdbare 
geluidsinstallatie. Als alles straks klaar is kunnen we zowel binnen, als buiten gebruik maken van goed 
werkende geluidsapparatuur.  
 
Nieuws van de SKZ 
Wist u dat de SKZ…….?  
-gevestigd is bínnen het schoolgebouw, lokaal Basisbengels 
-al vanaf 7:30 uur open is voor opvang en op aanvraag zelfs vanaf 7.00 uur 
-tevens een goede keuze is als je alléén voor de schoolweken opvang zoekt 
-flexibele contracturen heeft, in overleg in te delen 
-ook geschikt is voor incidentele opvang 
-goed te combineren is met school én met de opvang van de allerkleinsten 
-aansluit bij de visie en tijden van de Arembergerschool 
Meer informatie? (038) 386 86 68   E mail: zwartsluis@kdc-zwartewaterland.nl 
 
Dansles  
Er kan nog deelgenomen worden aan danslessen in het speellokaal van onze school op onderstaande 
data. Helaas is dit bericht vorige week niet gepubliceerd. Maar wie dit wil, kan er nog aan meedoen. 
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