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Nummer 4,  30e jaargang,                                           12 t/m 18 september 2020  
  

15 september  Verkiezingen leerlingenraad 

23 september  Start kinderpostzegelverkoop 

Vanaf 28 
september 

Start projectweek “kinderboekenweek” 

29 september  Studiedag leerkrachten groep 1 en 2 . Leerlingen groep 1 en 2 zijn vrij 

vanaf 5 oktober  Vervolg projectweek “kinderboekenweek” 

12-16 oktober Herfstvakantie 

8 oktober  GMR 

20 oktober  Schoolfotograaf  

19-23 oktober  Week van de voortgangsgesprekken  

21 oktober  Fiets(licht) controle 

  
Nieuw mailadres ouderraad 

De ouderraad heeft sinds kort een nieuw mailadres. Dit is: or.aremberg@gmail.com  
 
Renovatie 
Het traject loopt al enige tijd, maar er is zicht op een start van renovatie. Schoolbesturen en de 
gemeente zijn op hoofdlijnen tot een overeenkomst gekomen als het gaan om de inzet van financiën. 
Het komende jaar zullen de plannen ontwikkeld gaan worden betreffende de Aremberg. De 
verwachting is dat er dan in 2021 ook daadwerkelijk gestart kan worden met de renovatie. Het 
schoolplein wordt ook meegenomen in deze renovatie. De intentie is om het een verlengstuk te laten 
zijn van ons onderwijs. 
 
Hallo wereld lessen 
Met de Hallo Wereld zijn we gestart met het thema Mooi anders zijn. 
Mensen zijn sociale wezens. Ze leven in groepen, 
samenwonend, in familieverband, de klas, de school, de 
straat, het dorp en het land. De groep waar je bij hoort, 
biedt zekerheid en geborgenheid. Het is bedreigend om 
buiten de groep te vallen. Je bent dan anders. 
Dat anders zijn kan op van alles slaan; huidskleur, geslacht, 
leeftijd, handicap, kennis, kleding, overtuiging en gedrag. 
Om de maatschappij als een echte samenleving te zien, 
waarin mensen de ruimte hebben om op een eigen wijze 
mens te zijn, zonder daarmee anderen te kort doen, moet 
er een goede balans worden gevonden tussen bij een groep 
willen horen en anders willen zijn. 
Aan de hand van verhalen, liedjes, filmpjes, werkbladen en gesprekken gaan we met de kinderen 
onderzoeken hoe je mooi anders kunt zijn. 
 
Met vriendelijke groet, de Hallo Wereld docenten, Juf Tjitske en Juf Hennie  
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De voorstellingen 
Het coronavirus zorgt ervoor dat de, voor onze school, vanzelfsprekende activiteiten niet 
georganiseerd kunnen worden in de vorm zoals we dat deden.  
De voorstellingsavond van groep 1 staat voor 6 oktober gepland. Deze voorstelling gaat dus niet door, 
evenals alle andere geplande voorstellingen. We gaan de komende tijd goed overleggen wat we dan 
wel kunnen doen. Er zal ongetwijfeld voor dit jaar een passende activiteit voor alle groepen komen, 
zodat alle groepen toch even in de “schijnwerpers” komen te staan. T.z.t komen we daarop terug.  
 
Vervanging bij afwezigheid door ziekte 
Onder kinderen en ook volwassenen zien we dat steeds meer mensen verkoudheidsklachten krijgen. 
Voor de Corona-periode mochten leerkrachten ‘gewoon’ doorwerken als ze zich verder wel goed 
voelden en deden ze dat ook. Dat is nu niet mogelijk. U begrijpt dat dit met het tekort aan invallers dat 
er al is er problemen gaan ontstaan. Wij hebben daarom de volgende afspraken binnen de stichting/ 
het team. Als bijlage sturen wij u ook een brief mee van het bestuur. Medewerkers bij afwezigheid 
vervangen is maatwerk. In hoofdlijn zullen wij op school de volgende stappen doorlopen: 

• Bij ziekte van een medewerker wordt als eerste ingezet op het organiseren van inval. 
• Wanneer inval niet mogelijk is wordt gekeken of er een leerkracht vrij is van een lesgevende 

taak. Hij/ zij neemt de les voor de dag over. 
• Wanneer er geen invaller of leerkracht beschikbaar is wordt er contact gezocht met ouders 

vanuit school. Wij zullen via Social Schools laten weten dat de leerkracht ziek, dat er geen 
vervanging is. We zullen ook z.s.m. beginnen met rondbellen om er zeker van te zijn dat u het 
bericht heeft binnen gekregen. U zult dan gevraagd worden om uw zoon/ dochter voor deze 
dag thuis te laten. 

• Zodra helder is dat de leerkracht voor meerdere dagen afwezig is en er geen zicht op 
vervanging is bestaat de mogelijkheid dat we gaan werken met een roulatiesysteem. Per dag 
zou dan een andere klas vrijgegeven worden.  

  
Luizencontrole 
De OR is deze week ook weer voor het eerst bij elkaar geweest. De luizencontrole is ook ter sprake 
gekomen. De ouderraad had een mooi idee om toch kinderen te kunnen controleren. De ouders die 
gaan controleren gaan dit buiten doen. Zij zullen een mondkapje dragen, evenals 
wegwerphandschoenen. In kleine groepjes zullen de leerlingen dan gecontroleerd worden. Op deze 
manier kunnen we toch controle houden of we nog steeds luizenvrij zijn op school. 
Een mooi initiatief van de OR. Mocht u, als ouder, bezwaar hebben tegen deze manier van 
luizencontrole, dan moet u dat even aangeven bij de leerkracht van uw kind. Dit kan ook in een 
persoonlijk berichtje naar de leerkracht, via Social Schools. 
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