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Nummer 10           28e jaargang        19 tot 23 november 2018 
 

Week 47  19 t/m 23 november zorg/ voortgangsgesprekken 

Week 47  Week van de mediawijsheid 

19 november  MR vergadering 

22 november Voorstelling groep 3 

27 november Voorstelling groep 2 

29 november  Voorstelling groep 4 

5 december  Sinterklaasfeest  

12 december  OR vergadering 

20 december  Kerstfeest op school  

21 december  Start van de kerstvakantie om 12.30 uur  
Leerlingen zijn `s middags vrij.  

 
Voorstelling groep 3 
Donderdag 22 november is er de voorstelling van groep 3. We spelen het verhaal “De kleine blauwe 
truck” De kinderen zijn samen met de juffen druk aan het oefenen. Het verhaal gaat over een kleine 
blauwe truck die goed voor zijn dierenvrienden is en die heel behulpzaam is voor een grote gele truck, 
die vast komt te zitten in de bagger. ’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 18.45 uur in de klas kunnen zijn,  zodat we om 19.00 uur kunnen beginnen!  
Graag tot ziens!  

 
  
Herkeuring fietsen 
Op 14 november is de 2e herkeuring van de fietsen geweest. De fietsen die opnieuw gekeurd zijn 
waren nu prima in orde. Echter, niet alle fietsen die herkeurd moesten worden waren aanwezig. Wij 
gaan er vanuit dat ouders hier zelf nog aandacht aan besteden. 
 
BOM controles 
De BOM leerlingen zullen straks weer beginnen met de controle van de veiligheid bij het naar school 
komen. Er zal speciaal ook aandacht zijn voor de verlichting van de fietsen.  
 
Schoolfruit  
De eerste aanlevering van het schoolfruit is geweest. Wat fijn dat er voor groep 1 en 2 ouders 
meehelpen om het fruit even te snijden voor de leerlingen. Dat scheelt een hoop gedoe tijdens de 
pauze.  
 
 



Nieuwsbrief 

 

 
2 

Gezellige, drukke activiteiten op de Aremberg.  
Vorige week hadden we bijna iedere dag wel een bijzondere activiteit op school. In de plaatselijke 
krant is daar een mooi verslag van gemaakt. Via de onderstaande link kunt u dit nog eens nalezen.  
http://www.zwartsluisactueel.nl/2018/11/12/drukke-week-op-de-arembergschool/ 
 
Beverwedstrijd 
Sinds 2015 doen wij, als school, met onze Meerpresteerders mee aan de Beverwedstrijd. Ook dit jaar 
zaten 4 leerlingen uit groep 7 en 8 op maandagochtend te zuchten en te puzzelen achter hun 
chromebooks. 
De Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 van de 
basisschool en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs. De wedstrijd is ontwikkeld om leerlingen 
kennis te laten maken met informatica. Misschien ontdekken ze wel dat ze er talent voor hebben! 
Deelnemers krijgen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, 
structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt 
geen voorkennis nodig. De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze met logisch en goed nadenken kan 
oplossen. De vraag is of je dit binnen de gegeven tijd lukt... 
Tess, Thijs, Esmee (groep 8) en Thijmen (groep 7) hebben in ieder geval hun best gedaan om alles 
binnen de tijd af te krijgen. En nu maar hopen op een mooi resultaat! 
 
Luizencontrole 
Na ieder schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Het komt soms voor dat er 
in een groep, een leerling luizen of neten blijkt te hebben. Er zal dan een telefoontje naar het 
desbetreffende gezin gedaan worden door juf Dorien. Op de deur van die groep komt dan de kaart te 
hangen dat er hoofdluis is. Op klasbord komt daarna ook een berichtje. Zo hopen we een uitbraak van 
hoofdluis te voorkomen. Tot nu toe is het luizenprobleem steeds beperkt gebleven tot 1 of 2 
leerlingen.  
Mocht uw kind toch een keer neten of hoofdluis hebben, dan is de meest effectieve manier om ze 
kwijt te raken: kammen, kammen en nog eens kammen.  
De “luizenpluismoeders” hebben de controles goed georganiseerd en er wordt op een discrete manier 
mee om gegaan. Daarvoor is een compliment wel op zijn plaats.  
 
Schoolplein 
Inmiddels liggen de buizen op de goede plaats. Deze zullen door de werkgroep nog bewerkt worden, 
zodat brokkelige uiteinden netjes afgerond worden. Er hebben zich al wat ouders aangemeld om te 
helpen de buizen schoon te maken en daarna te verven. We kunnen er nog wel wat extra ouders bij 
gebruiken.  

Sinterklaas 

Lieve jongens en meisjes van Zwartsluis, 

Nog even en dan is het zover..                                                                                                                             
Zaterdag 24 november 2018 om ongeveer 10.30 uur zal ik samen met een heleboel Pieten aanmeren 
aan de Handelskade, tegenover “de Burgemeester”.Na aankomst en verwelkoming op het bordes van 
“de Burgemeester” zal er een rondgang zijn door het centrum. Dit jaar zal Dance Devotion tijdens onze 
aankomst en later op de parkeerplaats bij Bloemenhuis Millefleurs diverse optredens geven.              

http://www.zwartsluisactueel.nl/2018/11/12/drukke-week-op-de-arembergschool/
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Vanaf 11.30 uur zijn de deuren van Hotel Zwartewater geopend en swingen we daar nog een door.                
Op de facebookpagina van HVZ Handelsvereniging Zwartsluis en op de site van Bloemenhuis 
Millefleurs (www.millefleurs.nl) kun je een mooie kleurplaat downloaden. Deze kleurplaat kun je 
inleveren op vrijdag 30 november tussen 14.30 – 16.00 uur bij Banketbakkerij Roy Ekkelenkamp.          
De kinderen, die hun kleurplaat inleveren, zullen van de Sint een heerlijke chocoladeletter krijgen. 
(Aangeboden door Banketbakkerij Roy Ekkelenkamp) 

Tot zaterdag 24 november a.s. ! 

Sinterklaas 

Kinderen In Echtscheidings Situaties (KIES) 
Onderwerp: vooraankondiging van het aanbod van KIES op school – voor Kinderen in Echtscheiding 
Situatie 

Beste ouders, 
 
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat bij voldoende aanmeldingen het spel- en praatprogramma KIES 
in januari 2019 op scholen in Zwartsluis zal gaan starten bij voldoende aanmelding.  
We willen door middel van deze brief inventariseren of er voldoende belangstelling voor KIES op 
scholen zal zijn. 
 
Wanneer u uw kind een plek binnen de KIES groep toewenst kunt u dat kenbaar maken door 
onderstaande informatie voor 10 december 2018 aan te leveren op school bij juf Dorien (intern 
begeleider.    
 
KIES is voor alle kinderen van gescheiden ouders. Of de scheiding kort of lang geleden is, of je kind er 
wel of geen last van lijkt te hebben, of je kind wel of niet beide ouders kent. Een scheiding van ouders 
is altijd van betekenis in het leven van een kind. 
 
KIES biedt uw kind een unieke kans om op een onafhankelijke plek te onderzoeken hoe het is om 
gescheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft te houden met je 
ouders. Bij KIES gaat het om het kind.  
 
Bij KIES komen kinderen acht keer een uur bij elkaar, dit vindt plaats onder schooltijd.  
 
Bij KIES krijgen kinderen, onder begeleiding van twee KIES-coaches, de gelegenheid te spelen, te 
praten en creatief bezig te zijn over wat hen bezig houdt. 
 
U krijgt uiterlijk 17 december 2018 bericht van school of er voldoende belangstelling is getoond om 
KIES op school door te kunnen laten gaan.  
Bij voldoende belangstelling krijgen de ouders van de kinderen voor wie een strookje is ingeleverd 
verdere informatie en toestemmingsformulieren toegestuurd.  
Kijk voor meer informatie: www.kiesvoorhetkind.nl 
 

http://www.kiesvoorhetkind.nl/
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Mocht u meer willen weten of vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact 
opnemen met juf Dorien (intern begeleider).  
 
Met vriendelijke groeten, ook namens de KIES-coaches: 
 
Cathy Terlouw 
Joke Wassenaar 
Aukje van de Arend 
 

 
Ik heb belangstelling voor KIES voor mijn kind(eren): 
School  : ……………………………………….. 
Naam ouder :   ………………………………………. 
Naam kind :  ……………………………groep…… 
Naam kind :  ……………………………groep…… 
Naam kind :  ……………………………groep…… 
 


