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Nummer 19   29e jaargang                           24 t/m 30 jan 2020 

 
Rapporten  
Vrijdag 7 februari krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 7 hun rapport mee. De leerlingen van groep 1 
krijgen nog geen rapport mee. Dat gebeurd pas aan het eind van groep 1.  
De leerlingen van groep 8 krijgen volgende week dinsdag hun rapport al mee. Dit heeft te maken met 
de verwijzing en aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs. Groep 8 ouders worden op 
andere tijden uitgenodigd voor het gesprek over de keus van de school voor V.O.  
De ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 7 krijgen voor week 7 (10 t/m 14 februari 2020) allemaal 
een uitnodiging om over  het rapport en/of de voortgang van hun kind te spreken.  
 
Ontwikkelingen op O.B.S. de Aremberg 
Een aantal teamleden en onze taalcoach Hans Berends volgen een cursus “NT2 in de klas” in Ede. Er 
zijn 2 bijeenkomsten waarin er info gegeven wordt over anderstalige nieuwkomers en welke 
mogelijkheden er zijn om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. De eerste bijeenkomst is net 
geweest.  
 
Er zijn 2 nieuwe Chromebook kasten gekomen. De Chromebooks zelf moeten nog komen. De 2 kasten 
met Chromebooks zullen ingezet worden in groep 3 en 4. In deze groepen zal het voornamelijk nog 
werken met pen/ potlood en schrift zijn. We willen kinderen wel stapsgewijs kennis leren maken met 
de Chromebooks zodat ze in latere groepen daar beter mee kunnen werken.  
 
Controle door BOM leerlingen 
Zoals iedereen gemerkt heeft, zijn de BOM leerlingen uit groep 7 en 8 weer begonnen met controleren 
van de veiligheid bij het naderen van de school. Er worden gelukkig heel veel groene bonnetjes 
uitgedeeld, maar soms krijgt een leerling toch een rode bon. De BOM leerling legt dan uit wat er niet 
goed gegaan is. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zijn / haar licht niet aan heeft op de fiets.  
Het is fijn dat er ook steeds een verkeersouder bij komt staan. Mooi dat ouders van onze school zo 
actief betrokken blijven bij deze. 
 
Starttijd 
Het gebeurt nog met enige regelmaat dat er kinderen ruim voor 8 uur het schoolplein op/ de school in 
komen. ’s Ochtends voor schooltijd hebben de meesters en juffen vaak nog overleg aan de koffietafel. 
De kinderen kunnen vanaf 8.05 het plein op, de lessen starten om 8.15 uur; pleinwacht en 
leerkrachten zijn dan ook beschikbaar.  
 

27 januari Jeroen Oosterhof Voorpoort 

30 en 31 
januari  

Landelijke stakingsdagen onderwijs, ook op de Aremberg 

3 februari  Studiedag personeel- kinderen zijn vrij  
OR vergadering  
MR vergadering  

7 februari  Rapport mee 

Week 7  Rapport gesprekken  

17 t/m 21 
februari  

Voorjaarsvakantie 
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Fruitlevering 
De mailing over de aanlevering van het schoolfruit is toch weer vervroegd naar de donderdag voor de 
aankomende week.  
Volgende week dinsdag 28 januari 2020 wordt het volgende fruit geleverd: Meloen, mandarijn en 
sinaasappel.  
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr@aremberg.nl  
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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