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Nummer   33     28e jaargang                                       7 t/m 14 juni 2019 

 
Formatie volgend schooljaar 
Er is hard gewerkt om de formatie rond te krijgen voor het volgende schooljaar. Het is n.l. zo dat we te 
maken hebben op dit moment met lichte krimp. Dit heeft ook consequenties voor de samenstelling 
van het team. Noodgedwongen zal er voor ongeveer 3 dagen per week een leerkracht minder zijn.  
Voor onze school betekent dit dat er, zoals al eerder in een nieuwsbrief gemeld was, we verder 
moeten met 8 groepen.  
Het terugloop in leerlingenaantal (er worden de laatste jaren flink minder kinderen geboren in 
Zwartsluis) heeft tot gevolg gehad dat we, na goed overleg, besloten hebben om de twee groepen 6 
volgend jaar verder te laten gaan als één groep 7. De ouders van beide groepen zijn vorige week 
woensdagavond, 29 mei, hierover uitgebreid geïnformeerd. Er was gelegenheid om vragen te stellen 
en meningen te delen. De aanwezige ouders zijn met een duidelijk verhaal weer naar huis gegaan. 
 
Personele wijzigingen 
Juf Christel heeft gesolliciteerd in haar eigen woonplaats, Raalte. Zij heeft daar werk gekregen als 
leerkracht groep 1 en 2 op een basisschool. Het is jammer dat we zo`n vertrouwd gezicht op de 
Aremberg gaan missen, maar voor juf Christel betekent dit dat zij ook lekker op de fiets naar het werk 
kan en geen lange reistijden meer heeft.  
Juf Silvia blijft hier op school de meerpresteerders/ Sophia-klas begeleiden. Daarnaast zal zij er voor 
gekozen om verder te gaan op de Voorpoort, als leerkracht. Deze keuze is gemaakt op basis van 
ambities, mogelijkheden en formatieve ruimte op de school daar. Uiteraard zal er nog een gepast 
afscheid komen voor beide juffen.  
Daarnaast zal juf Karin, die het afgelopen jaar ons nog ondersteund heeft in diverse zaken, afscheid 
nemen. Zij zal komend jaar volledig aan het werkgaan op het centraal bureau van stichting Op Kop in 
Giethoorn.  
 
De formatie voor het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit: 
Groep 1- Juf Jeannet, juf Nicole en aangevuld met juf Dorien 
Groep 2- Juf Elles en juf Danielle  
Groep 3 Juf Linda en juf Danielle 
Groep 4 Juf Roelie en juf Evelien (1 dag) 
Groep 5 Juf Marleen 
Groep 6- Juf Aniek (meester Patrick doet het verlof van Juf Aniek tot oktober) en meester Michel 
Groep 7- juf Jacqueline en juf Lia 
Groep 8- meester Rik en juf Evelien (1 dag).  
  
 

10 juni  2e pinksterdag – extra vrije dag.  

11 juni Jeroen Oosterhof tot 14.30 uur afwezig ivm directie overleg 

12 juni  Tussenevaluatie met ouders over de SOVA training + O.R. vergadering  

16 juni  Vaderdag  

17 juni  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

24 juni  MR vergadering  

26 juni  Ingelaste OR vergadering en er is GMR vergadering 

28 juni  Rapporten mee. 
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Zoals u in bovenstaande overzichten kunt lezen, staan er 2 nieuwe namen in het lijstje van lesgevende 
leerkrachten. Dit zijn meester Michel Beerta en juf Danielle Kloosterman. 
In 1 van de volgende nieuwsbrieven zullen zij zich persoonlijk wel even voorstellen. Ongetwijfeld zullen 
zij voor de zomervakantie nog wel even langs komen om met de kinderen en het team kennis te 
maken.   
 
Juf Christel laat ons het volgende weten: 
Beste ouders, 
Met een heel dubbel gevoel, laat ik jullie weten dat ik afscheid ga nemen van o.b.s. de Aremberg. 
Na bijna 22 jaar heen en weer rijden van Raalte naar Hasselt en Zwartsluis heb ik er toch voor gekozen 
om na de zomervakantie op een school in mijn eigen woonplaats te gaan werken. Ik heb altijd met heel 
veel plezier op de Aremberg gewerkt en ik hoop dat ik op mijn nieuwe school weer net zo’n enthousiast 
en warm team tref, als ik nu op de Aremberg heb mogen ervaren. 
Graag wil ik het team, alle ouders en kinderen alvast bedanken voor de fijne tijd op de Aremberg. Wat 
zal ik de kinderen missen en wat jammer dat ik nu niet meer meemaak, hoe de kinderen die ik heb 
lesgegeven zich verder zullen ontwikkelen. In de laatste schoolweek op dinsdag 9 juli zal ik officieel 
afscheid nemen op school. De donderdag en vrijdag erna ben ik ook nog gewoon in groep 1 om samen 
met de kinderen het schooljaar af te ronden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel liefs,                     
Juf Christel 
 
Peuterspeelzaal 
Na de zomervakantie start de peutergroep in het groene gedeelte van onze basisschool. Het lokaal 
waar nu groep 3 in zit, daar krijgen de peuters hun speelplek. We wensen de peuters daar heel veel 
plezier. Ze komen dan gezellig naast het lokaal van groep 2.  
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Schoolkamp naar Ameland 
Afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag is groep 7 en 8 op schoolkamp geweest naar Ameland. 
Voor veel kinderen een bijzondere happening. Sommige kinderen zijn voor het eerst naar een 
Waddeneiland geweest. Dus dat op zich is al heel leuk.  
Op de foto zijn de kinderen lekker bij de zee aan het spelen. In de volgende nieuwsbrief zal er nog wel 
iets meer over verteld worden.  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
     
Schoolreisjes groep 1-2, 3-4 en 5-6 
Vandaag, vrijdag 7 juni zijn ook de groep 1 t.m. 6 op schoolreis gegaan.  
Groep 1 en 2 ging weer naar de ijsboerderij in Ruinerwold.  
Groep 3 en 4 ging naar Appelscha, naar Duinezathe.  
Groep 5 en 6 zijn naar Arnhem geweest, naar Burgers Zoo 
Alle groepen zijn met een bus naar de desbetreffende bestemming geweest. Alleen de reis in de bus 
gaf al veel voorpret. Gelukkig is het goed weer. Alle leerlingen hebben genieten op dit moment van 
een heerlijk dagje uit.  
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 foto  
 
Studiedag 
Zoals helemaal bovenaan in deze nieuwsbrief genoteerd staat is er maandag 17 juni een studiedag. 
Alle leerlingen van groep 1 t.m. 8 zijn dan vrij. 
Het team gaat dan aan de slag met de verwerking van alle gegevens van Cito, bijwerken van parnassys 
en overdracht voor de volgende groep. Zo zorgen we ervoor dat de leerkrachten in het nieuwe jaar 
goed kunnen starten met hun nieuwe groep.  
 
Nieuws vanuit de kinderopvang. 
Uitnodiging Open Dag de Banjers 
Kinderopvang de Banjers organiseert op woensdag 12 juni en open dag aan de Julianastraat in 
Zwartsluis. Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn jullie welkom om aan den lijve te ervaren wat de opvang  -en 
deze ‘nieuwe’ locatie achter de Aremberg- te bieden heeft. 
Een springkussen, een workshop ‘gezonde hapjes maken’ (lekker fruitspiesjes rijgen), blikgooien en 
ijsjes snoepen; er is genoeg te doen voor alle leeftijden en uiteraard zijn de medewerkers aanwezig 
voor het beantwoorden van vragen en geven van extra informatie over de opvang.  
 
Integraal en groen 
Met de verhuizing naar de plek vlak achter de school is SKZ Zwartsluis weer een stap dichterbij de 
creatie van een integraal kindcentrum (IKC), waarbij opvang en onderwijs integreren. De 
samenwerking met de  Aremberg is van enorme waarde voor SKZ.  
De BSO zit al naast de school;  en nu ook de Banjers, voor kinderen van 0 tot 4 jaar vlakbij gevestigd 
zijn, biedt dat zowel praktische als pedagogische voordelen.  
Niet alleen zitten peuterspeelgroep, de buitenschoolse en kinderopvang bij elkaar in de buurt, ook 
hebben kinderen veel baat bij een aansluitende visie van beide organisaties op groei en ontwikkeling  
van het kind. 
Bovendien is het groene stekje een perfecte plek om lekker te spelen voor de kleintjes. De pedagogisch 
medewerkers gaan er regelmatig op uit met dreumesen en peuters om de natuur in de omgeving te 
verkennen. 
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Kleurplaat  
In aanloop naar de open dag kunnen kinderen een kleurplaat uit deze nieuwsbrief halen of ophalen bij 
de Coop, Groentemannen of  Bakkerij Ekkelenkamp. Die plaat kunnen ze mooi versierd en ingekleurd 
inleveren op de open dag zelf, waarna de kinderen een mooi cadeautje ontvangen.  

Ouders en kinderen van de Aremberg, jullie zijn van harte welkom! 
 
Opgave is niet nodig, kom gewoon vrij binnenwandelen.  
Meer informatie over SKZ, de mogelijkheden en of werkwijze kan ter plekke worden ontvangen, óf 
aangevraagd via  zwartsluis@kdc-zwartewaterland.nl 

 


