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Nummer 29,  29e jaargang,                          15 t/m 21 mei 2020  
  

21- 22 mei  Vrij i.v.m. hemelvaart  

29 mei   Groep 1-2 wel naar school  

1 juni Tweede Pinksterdag 

15 juni Studiedag, u hoort nog of deze doorgaat 

  
Start na de meivakantie  
Het was soms wel even wennen, weer naar school, volop leren en een halfgevulde klas. De meesters 
en juffen vonden het wel fijn om de kinderen deze week weer te verwelkomen. En zoals u ook van ons 
had gehoord, we hebben echt veel voorzorgsmaatregelen getroffen. En wat wij als team erg 
waarderen en dat zeker benoemd mag worden: de manier waarop u omgaat met deze situatie. Wij zijn 
heel blij om te zien hoe soepel het halen en brengen gaat, hoe de communicatie verloopt, 
etc. Daarnaast willen alle leerkrachten complimenten geven aan alle ouders en kinderen over hoe het 
werk thuis gemaakt is. De eerste bevindingen van leerkrachten zijn zeer positief over hoe de 
ontwikkeling van kinderen in de periode van afwezigheid verlopen is.  
   
Hemelvaart  
Volgende week is het op donderdag Hemelvaart. Dat houdt in dat de scholen, dus ook 
de Aremberg, op donderdag en vrijdag gesloten zijn. De kinderen komen volgende week alleen 
maandag, of dinsdag naar school. Dit is m.u.v. kinderen waar noodopvang voor nodig is, dan is 
woensdag ook mogelijk. Wilt u dit rechtstreeks bespreken met de leerkracht van uw zoon/ dochter? 
 
Groep 1-2 op 29 mei 
Op 29 mei was er een studiedag gepland voor de kleuters. Doordat de schooldagen beperkt zijn 
hebben wij besloten de studiedag niet door te laten gaan op 29 mei. Dat houdt in dat de kleuters die 
‘normaal’ op vrijdag naar school komen welkom zijn. Mocht u als ouder andere activiteiten gepland 
hebben en uw kind niet naar school brengen, wilt u dat aan de juf laten weten? 
 
Studiedag 15 juni  
We weten nog niet hoe het onderwijs er in juni uit gaat zien. Net als nu, of weer elke dag naar school. 
Alles is nog mogelijk. Wij willen u al wel laten weten dat wanneer we op 15 juni nog net zo lesgeven als 
nu (2 dagen naar school), de maandag als studiedag komt te vervallen. Deze gaan we verplaatsen 
zodat we gewoon op maandag lessen kunnen verzorgen.  
  
Rapporten   
Sommige leerlingen hebben hun rapport nog thuis liggen. Wilt u zo vriendelijke zijn om het rapport 
(indien dat nog thuis is) met uw kind mee naar school te geven?    
 
Cito-toetsen 
De periode van cito-toetsen komt er weer aan. Op dit moment zijn we op school/ binnen de stichting 
aan het overwegen op welk moment wij de toetsen het beste kunnen afnemen. Wij laten ons daarover 
adviseren door cito en ook de inspectie voor het onderwijs.  
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Inzet personeel 
We zitten alweer in de laatste periode van het schooljaar. Zoals u van ons gewend bent ontvangt u dan 
informatie over de bezetting van de klassen.  
Groep 1: juf Jeannet (2) en juf Daniëlle (3)  
Groep 2: juf Elles (4) en juf Dorien (1)  
Groep 3: juf Linda (3) en meester Patrick (2)  
Groep 4: juf Roelie (4) en meester Patrick (1)  
Groep 5: juf Marleen  
Groep 6: juf Silvia (1 dagdeel juf Lia of juf Jacqueline)  
Groep 7: juf Lia (3) en juf Jacqueline (2)  
Groep 8: meester Rik (4) en juf Evelien (2)  
   
Ondersteuning op school blijft gedaan worden door:  
-Juf Rianne; arrangementen, zorg en ondersteuning van klassen  
-Meester Hans; taal NT2  
-Meester Rik; ICT en rekencoördinator  
-Juf Roelie; Stagebegeleider en taalcoördinator  
-Meester Niels; gymleerkracht  
-Juf Dorien; intern begeleider en locatiecoördinator  
-Juf Silvia; Sophiaklas  
-Juf Mirjam; administratie  
   
Enkele collega’s gaan binnen onze stichting andere op andere scholen werken. Meester Patrick is 
bekend bij ons op de Aremberg. Hij heeft een langere periode ingevallen wegens voor verlof. Juf Silva 
heeft voor 1 jaar op de Voorpoort gewerkt, zij komt terug naar de Aremberg. Juf Aniek zal komend 
schooljaar voor drie dagen op de Voorpoort werken in combinatiegroep 4-5-6. Meester Michel zal 
volledig gaan werken op één school in Giethoorn. Juf Nicole zal voor twee dagen per week gaan 
werken bij de kleuters op de Toermalijn in Hasselt.  
 
Zoals gebruikelijk gaan we voor de zomervakantie nog een ochtend ‘draaien’ zodat de kinderen kennis 
kunnen maken met de leerkracht(en) van het nieuwe schooljaar.   


