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Nummer 07   31e jaargang   vrij 03 dec. t/m vrij 17 dec. 2021  
 

Vrij 17 dec.  Inloopmoment > vanwege de huidige coronaregels gaat deze niet door. 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Afgelopen maandag mocht ik de week openen met het bekendmaken van het “nieuwe” coronabeleid. 

Na 2 lockdowns hebben we inmiddels aardig wat ervaring opgedaan met het organiseren van een zo 

coronaproof mogelijke school. Krijgen we als school alles volledig dichtgetimmerd t.a.v. corona? Heel 

eerlijk kan ik u daarop antwoorden “nee, dit is onmogelijk”. We passen ons zo goed mogelijk aan elke 

situatie aan en waar nodig leveren we maatwerk per keer. 

 

Inclusief volgende week hebben we nog 3 werkweken te gaan en dan is de kerstvakantie er. Stiekem 

kijken we er al naar uit      , maar eerst gaan we nog maar eens genieten van de komende periode als 

de school na het weekend weer in kerstsfeer wordt gebracht. 

 

Oh ja, we hebben weer een “quarantaine loze” week achter de rug      .  

 

Fijn Sinterklaasweekend allemaal! 

 

Namens het team.  

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Corona-afspraken 

Eerder deze week heeft u alle afspraken en het coronabeleid via Social Schools ontvangen. Dit beleid 

geldt in ieder geval de komende 2 weken (week van ma 6 dec. / week van ma 13 dec.). Mocht de 

overheid ons nou tussentijds “verrassen” (de 40e coronapersconferentie vond tenslotte ook een week 

eerder dan gepland plaats), dan zullen wij t.z.t. op de ontwikkelingen moeten inspelen. 

 

Zelftesten voor leerlingen 

De overheid heeft aangegeven dat er aankomende week zelftesten worden geleverd voor de 

leerlingen van groep 6 t/m 8. Welke dag is nog niet duidelijk. Met de zelftesten kunt u uw kind 2x per 

week thuis testen. Het wel of niet doen van een preventieve zelftest bij uw kind, is uw eigen keuze. 

Indien u ervoor kiest om wel gebruik te maken van de zelftest, kunt u dit bij de leerkracht aangeven via 

Social Schools. 

 

Kerstviering 

Achter de schermen zijn wij bezig om de kerstviering coronaproof te organiseren. Zodra alles duidelijk 

is, laten wij u dit weten. Tip: Houd er rekening mee dat we mogelijk het rooster van do 23 dec. 

mogelijk moeten aanpassen.  
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Studie2daagse 

Donderdag 25 en vrijdag 26 november hadden we als team een studie 2-daagse 

samen met onze clusterschool OBS De Voorpoort. Het waren 2 intensieve, 

maar mooie dagen. Er zijn fijne gesprekken gevoerd en een ieder heeft voor 

zichzelf een duidelijk plaatje hoe en waarom een iedere op een andere manier 

communiceert. Nu gaan we samen in het team hier verder mee aan het werk.  

 

Graffiti in fietsenhok 

Hoewel wij een mooi graffitikunstwerk echt wel kunnen waarderen, vinden wij een tag toch wat 

minder mooi. We hebben melding gemaakt van vandalisme in het fietsenhok en de graffiti zal 

verwijderd gaan worden. 

 

Code Rood 

Gisterenochtend is er code geel afgegeven door het KNMI, maar weet u nog wat het protocol is bij 

code Rood? Zie onze website of klik op de volgende link: protocol_code_rood.docx (live.com)  
 

Bram Zijlsta wint de voorleeswedstrijd 

Bram Zijlstra uit groep 8 heeft vorige week vrijdag de voorleeswedstrijd van onze school gewonnen. 

Bram las voor uit het boek De Gorgels van Jochem Meijer. Het was een spannende strijd, maar na lang 

beraad vond de jury dat Bram de prijs had verdiend. 

 
Van harte gefeliciteerd Bram! 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Faremberg-live-d556ea041a5d494dbfa485292-51c18d0.divio-media.net%2Ffiler_public%2Fed%2F38%2Fed385e3e-460c-4177-a4ed-49d2671ff6f2%2Fprotocol_code_rood.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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Leden voor de MR gezocht 

Voor de zomervakantie hebben 2 MR-ouders besloten om de MR te verlaten wegens andere 

werkzaamheden. Gelukkig hebben we 2 nieuwe leden kunnen verwelkomen in de MR. 

  

Helaas heeft onze derde MR-ouder aangegeven te gaan stoppen met de MR. 

Dit betekent dat we wederom op zoek zijn naar een nieuwe ouder die in de MR plaats wil nemen. 

Mocht het u wat lijken om plaats te nemen in de MR, dan kunt u contact opnemen met de ouderleden 

van de MR, via mr@aremberg.nl of met juf Lia, juf Marleen of meester Rik. 

 
Indien meerdere ouders zich opgeven, zullen er verkiezingen gehouden worden. 

 
Nieuws uit de leerlingenraad 

De leerlingenraad is afgelopen dinsdag bij elkaar geweest om te vergaderen. Voor de eerste keer 

online, want de leerlingen mogen niet gemixt worden. Dit was ook voor de leerlingen een nieuwe 

ervaring. Groep 8 was voorzitter en secretaris. Dat hebben ze uitstekend gedaan. Complimenten voor 

Bram en Maartje. 

 
Een aantal punten die werden ingebracht zijn:  

 
-Nieuwe speeltoestellen voor op het plein. 

-Alle leerlingen mogen wel wat zuiniger met de buitenspeelmaterialen omgaan. 

-In het voorjaar bloemen planten om het plein aan te kleden. 

 

De volgende bijeenkomst is groep 7 voorzitter en notulist. Zij hebben de kunst afgekeken van groep 8, 

dus dat gaat vast goed komen! 


