
Nieuwsbrief 

 

 
1 

Nummer 34,  29e jaargang,                                       19 t/m 25 juni 2020  
  

Week 26  Telefoongesprekken met ouders 

29 juni  Rapport mee 

29 en 30 juni  Musical groep 8 

1 juli  Schoolkraak  

1 juli Afscheidsavond groep 8 

  
Verkeersexamen groep 7 

Op dinsdag 16 juni vond het voor groep 7, door Corona, uitgestelde verkeersexamen plaats. Groep 7 
kan trots zijn op zichzelf, want alle leerlingen zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen!!!   
 

Activiteiten 
Op dit moment zijn we weer enkele weken aan het werk met alle kinderen op school. De kinderen, 
leerkrachten en ouders volgen de richtlijnen nauwgezet. Als school hebben wij nog wel de nodige 
regels die we na moeten leven; geen ouders in de school, geen feesten op het plein, groepen zoveel 
mogelijk gescheiden houden, etc. We zien om ons heen dat daar verschillend mee om gegaan wordt. 
We merken wel dat er inmiddels meer behoefte is aan ‘terug naar normaal’. Wij voelen ons wel 
verantwoordelijk voor het welzijn van ouders en kinderen. Dat houdt dus in dat wij de regels 
respecteren en kijken waar ruimte is om leuke dingen te doen. Als school kijken we wat daarin 
mogelijk is. Zo is inmiddels afgesproken dat de musical voor groep 8 doorgang kan vinden, bij voorkeur 
buiten. Ouders van groep 8 ontvangen hier nog meer informatie over. Vanuit de GGD hebben wij wel 
het dringende verzoek en advies gekregen om tot de zomer geen uitjes te organiseren. Dit is ook de 
richtlijn van het RIVM. Wij vinden wel dat er aandacht moet zijn voor het afscheid van de groep, dat 
doen wij op passende wijze en in overleg met de kinderen. De ouderraad heeft ook nog een leuke 
verrassing gefinancierd waar de kinderen zeker veel plezier aan gaan hebben! 
 
Afscheid groep 8 
Op de Aremberg is het gebruikelijk dat de ouders van de kinderen van groep 8 een afscheid 
organiseren. Op dit moment zijn alle voorbereidingen in volle gang. Van wat we horen, staat hen nog 
een leuke activiteit te wachten aan het einde van het schooljaar. Ouders, heel erg bedankt voor deze 
betrokkenheid! 
  
Oudergesprekken 
Binnenkort vinden de telefonische oudergesprekken plaats. Per leerling zal er gebeld worden met 1 
ouder, op het door u opgegeven telefoonnummer. Tijdens deze gesprekken zal er worden gesproken 
over de ontwikkeling op school, hoe het is gegaan na de periode van afwezigheid op school, etc. Er zal 
inhoudelijk niet ingegaan worden op de cito’s zoals gebruikelijk. Deze zijn afgenomen om een beeld te 
vormen waar het onderwijsaanbod zich komend schooljaar op zal moeten richten. 

 
Nieuwe schoolbieb 
Het hele jaar zijn de 2 stagiaires Dagmar (stagejuf in groep 3) en Romy (stagejuf in groep 7) bezig 
geweest om een schoolbieb op te zetten. Dit was een opdracht vanuit hun eigen opleiding. Er is zelfs 
een biebscanner gebruikt om alle boeken digitaal in te scannen. Zo was precies te zien waar we veel 
boeken van hadden en waar er bijna niets van was.  
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We hadden in de kinderboekenweek, tijdens de boekenmarkt, zoveel boeken verkocht dat we bij de 
Bruna veel nieuwe boeken konden aanschaffen. Ook de familie van Loon heeft een bedrag gesponsord 
en er zijn daardoor ook nog extra boeken aangeschaft voor de bovenbouw. Daarvoor onze hartelijke 
dank!! 
De dames worden hartelijk bedankt voor al het werk dat ze hieraan gehad hebben. Top! 
De schoolbieb zal nog officieel in gebruik genomen gaan worden, maar dat tillen we even over de 
zomervakantie heen. 

 
 
Afscheid van juf Nicole, meester Michel en juf Aniek 
Zoals u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan juf Nicole, meester Michel en juf Aniek de 
Aremberg helaas verlaten. Allen gaan in het nieuwe schooljaar werken op een andere school van 
stichting Op Kop. Het einde van dit schooljaar komt steeds dichterbij en daarmee ook het afscheid van 
onze drie collega's. Met alle maatregelen die we hebben getroffen omtrent het Coronavirus, is het niet 
mogelijk voor u als ouder om de juffen en meester persoonlijk de hand te schudden. Graag willen we 
daarom de gelegenheid bieden om een 'papieren' groet te sturen. Dat kan door een kaartje in de 
brievenbus van school te doen. Ook mag uw zoon of dochter een berichtje achterlaten in het 
postbakje op het kantoor van meester Jeroen. Dat kan tot uiterlijk maandag 29 juni. Wij zullen er dan 
voor zorgen dat alle berichten bij de afscheidnemende collega's terechtkomen. 
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Ouderbijdrage 
Voor activiteiten die wij organiseren (denk aan Sinterklaasfeest, kerstdiner, musicals, vader- en 
moederdag en vele andere) zijn wij vaak aangewezen op aanvullende gelden, die alle ouders met 
elkaar jaarlijks opbrengen in de vorm van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage is het onmogelijk om deze activiteiten te organiseren. De 
ouderraad beheert deze gelden.  
Een groot deel van de ouders heeft reeds op vrijwillige basis een bijdrage gedaan. Gezien wat we op 
school doen met de besteding van deze middelen, zou het fijn zijn als alle ouders deze bijdrage zouden 
willen betalen. Deze week zal er nog brief met oproep uitgaan voor ouders die nog geen bijdrage 
hebben gedaan.   
 


