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Nummer 2  31e jaargang                                       vrij  17 sept. t/m vrij 01 okt. 2021  
  

Vrij 24-09 Kijkmoment tijdens inloop voor ouders (o.v.b.) 

Di 28-09 Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. 

Woe 29-09 Kinderpostzegelactie 

Di 05-10 Dag van de Leraar 

Woe 06-10 Start Kinderboekenweek 

Vrij 15-10 Einde Kinderboekenweek 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Het lijkt af en toe of de tijd steeds sneller gaat. Zo zit je nog in de zomervakantie en zo zijn we alweer 4 

weken bezig in het nieuwe schooljaar.   

 

Vorige week mailde ik u de handleiding om een persoonlijk bericht te sturen 

via Social Schools aan de leerkracht. Wellicht heeft u er al gebruik van 

gemaakt? We staan open voor uw vragen.  

 

Deze week was ook weer de persconferentie. De 1,5m wordt afgeschaft per 
25 september. Hoe dat in de praktijk voor school uitziet en of er meer mogelijkheden ontstaan om 
school bijv. weer makkelijker binnen te lopen, kan ik u, bij het verschijnen van deze nieuwsbrief, nog 
niet zeggen. Wel is duidelijk geworden dat een klas niet zomaar in quarantaine gezet kan worden 
wanneer er sprake is van 1 besmetting. In geval van besmetting gaat school in overleg met de GGD. De 
GGD besluit wie tot nauw contact gerekend moet worden en adviseert op basis van maatwerk of het 
nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette leerling in quarantaine gaat. Het 
geplande kijkmoment van vrij 24-09 a.s. is nog altijd o.v.b. Wij zijn op dit moment nl. in afwachting van 
de richtlijnen die worden opgesteld door het ministerie van OCW en het RIVM. Zodra er meer info is, 
wordt u uiteraard geïnformeerd! 
 

Fijn weekend allemaal! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 
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Reminder 
Di 28-09 hebben wij studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. We gaan ons deze dag verder 
verdiepen in het lesgeven op de EDI-manier. 
 
Kijkmoment 
Dit schooljaar hebben wij kijkmomenten ingepland. Alles uiteraard o.v.b. van alle geldende 

maatregelen vanwege een of ander virus      . Het kijkmoment is puur bedoeld om te kijken in 
de klas naar het werk van uw kind en eventueel de leerkracht korte vragen te stellen. De 
leerkracht licht toe waar hij/zij op dat moment mee bezig is. De leerkracht zal tijdens dit 
kijkmoment niet ingaan op inhoudelijke vragen over de ontwikkeling van uw kind(eren). Daar 
is de tijd te kort voor en daarbij is dit niet het geschikte moment aangezien er leerlingen en 
andere ouders rondlopen. Daarmee kunnen de privacy van u en uw kind niet waarborgen. 
 
Informatieavond over hoogbegaafdheid bij kinderen 
Meer weten over hoogbegaafdheid bij kinderen? Kom dan naar de Informatieavond 
Hoogbegaafdheid bij Kinderen, op 30 september in Genemuiden. “Hoogbegaafd zijn klinkt 
misschien leuk, maar als het niet herkent wordt, kan het tot serieuze problemen leiden. Dat 
willen we als gemeente voorkomen”, zegt wethouder Maarten Slingerland. 
 
De gemeente Zwartewaterland organiseert de informatieavond samen met Regionaal 
Expertisecentrum 5. De avond is bedoeld voor ouders, verzorgers, leerkrachten, professionals 
en andere betrokkenen van hoogbegaafde kinderen. “Hoogbegaafdheid wordt dikwijls niet 
gezien. Het begint met de signalen te herkennen”, zegt Slingerland. Zo wordt tijdens de 
informatieavond onder meer in gegaan op het verschil tussen begaafd en hoogbegaafd. 
 
Omgaan met uitdagingen 
Verder wordt gesproken over uitdagingen voor zowel leerkrachten als ouders in de omgang 
en opvoeding met deze kinderen. ‘Ik zie dat hoogbegaafde kinderen anders denken, anders 
leren en zich soms anders voelen en daardoor mogelijk de aansluiting met hun 
leeftijdsgenoten missen’, zegt Karen Wolters, hoogbegaafdheidsspecialist bij het 
experticecentrum.  
 
Informatieavond Hoogbegaafdheid bij Kinderen  
donderdag 30 september 
‘d Overtoom, Grutto 1, Genemuiden.  
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur 
 
Vooraf aanmelden! 
Wilt u de informatieavond bezoeken? Meld u zich dan vooraf aan. Dit kan door te mailen naar 
sociaaldomein@zwartewaterland.nl. Heeft u vooraf vragen die u tijdens deze avond wilt 
bespreken? Stuur deze dan naar hetzelfde mailadres.  
 

mailto:sociaaldomein@zwartewaterland.nl
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Promotiefilm Aremberg 
Voor de herfstvakantie gaan we een start maken met de promotiefilm voor 
de Aremberg. Deze promotiefilm zal geplaatst worden op de website en op 
onze Sociale Media kanalen. We willen daarmee een goed beeld geven van 
de dagelijkse gang van zaken op onze mooie school. Een essentieel 
onderdeel van een school zijn natuurlijk de kinderen. Daarom zullen de 
kinderen ook veelvuldig in beeld komen in de promotiefilm.   
 
Mocht u niet willen dat uw zoon en/of dochter in beeld komt, laat het ons dan even weten. 
Dit kan door een mailtje te sturen naar directie@aremberg.nl.  
 
Nieuwe leden voor de ouderraad gezocht  
De ouderraad is nog steeds opzoek naar minimaal 2 nieuwe enthousiaste leden. Lijkt het je 
leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij de school van je kind? Vind je het leuk om 
te helpen bij allerlei activiteiten op school (denk aan het Sinterklaasfeest, Kerst, het Nationale 
schoolontbijt, sportdagen, Fancy Fair enz.)? En ben je bereid om enkele keren per jaar samen 
te komen met de OR voor een overleg? 
  
Meld je dan aan bij de ouderraad! 
  
Ben je wel enthousiast, maar wil je liever eerst wat meer informatie? 
  
Spreek ons gerust aan! 
  
Aanmelden kan door een mail te sturen naar or.aremberg@gmail.com 
  
Met vriendelijke groet de ouderraad, 
  
Wilfried Dekker, Clarissa Elken, Jarno van Veen, Dieteke Westenbrink, Sakhoeun Makkinga, 
Henriet Elken, Marc Lauber 
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