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Nummer 5   29e jaargang                                    27 september t/m 3 oktober 2019 

 
Fancy Fair 
De Fancy Fair was een groot succes. Het weer zat mee en alle activiteiten konden mooi buiten 
plaatsvinden. De belangstelling was groot. Er werden volop loten gekocht en spelletjes gedaan door de 
kinderen. De taartenbakwedstrijd was zeer geslaagd; maar liefst 50 taarten zijn er gebakken door het 
baktalent van de Aremberg. Uit elke groep is een meesterbakker gekozen die op maandag 30 
september een taartenworkshop mag volgen bij bakkerij Ekkelenkamp.  
 
De ouderraad heeft in de toeloop naar de Fancy Fair enorm veel werk verzet. Het resultaat was er dan 
ook naar. Dankzij de inzet van onze zeer actieve ouderraad was de middag zeer geslaagd. Alle ouders 
die mee geholpen hebben, worden HARTELIJK BEDANKT!!!!!! Zonder jullie hulp was dit niet mogelijk 
geweest. De opbrengst van de Fancy Fair zal in 1 van de volgende nieuwsbrieven bekend gemaakt 
worden.  
 
Raamschilderingen 
Zoals jullie misschien al gezien hebben, zijn de ramen van groep 3 en 4 aan de voorkant van de school 
beschilderd. Er zijn tekeningen van “Hallo wereld” gebruikt om de ramen mee op te leuken. Wij 
waarderen het enorm dat zo’n grote groep ouders vrijwillig deze prachtige raamschilderingen hebben 
gemaakt. Hartelijke dank hiervoor! 
 
Het is fijn om te merken dat we op de Aremberg heel veel actieve ouders hebben die zich op een of 
ander manier in willen zetten voor onze school.  
 
 
Informatieavonden  
Afgelopen week hebben de informatieavonden in alle groepen plaatsgevonden. Over het algemeen 
zijn de avonden goed bezocht, alleen de opkomst in groep 1 was erg laag. Jammer, want tijdens deze  
avond wordt er veel informatie verstrekt over het reilen en zeilen in de groep.  
 
 
 
 
 

2 oktober Jeroen Oosterhof Voorporot 

2 oktober  Opening van de Kinderboekenweek 

4 oktober  Filmmiddag 

7 oktober  Boekenmarkt  

8/9 oktober “Reis met me mee festival” voor groep 1 t/m 4 

11 oktober  Techniek tastbaar  (groep 7 en 8) 

14 oktober  MR vergadering  
OR vergadering  

18 oktober  Geen spelletjesmiddag i.v.m. afvoeren van het oude meubilair! 
De herfstvakantie start om 14:00 uur!  

19 t/m 29 
oktober  

Herfstvakantie  
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Fruitdagen 
Dit schooljaar is onze school weer ingeloot voor het EU-schoolfruit. Vanaf half november tot ongeveer 
de meivakantie krijgen we 3 dagen in de week fruit aangeboden. De woensdag, donderdag en vrijdag 
zijn de fruitdagen. De peuterspeelzaal doet ook mee, zodat we weer een gezond jaar tegemoet gaan!  
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek staat weer voor de deur. Van 2 t/m 13 oktober staan boeken passend bij het 
thema “Reis mee” centraal. Traditiegetrouw openen we de Kinderboekenweek met alle kinderen in de 
hal van de Aremberg. Hoe precies, dat blijft een verrassing! De rest van de week zullen alle klassen 
activiteiten doen passend bij het thema. De filmmiddag en boekenmarkt zijn al jaren vaste prik. 
 
Boekenmarkt 
Op maandag 7 oktober is het tijd voor de boekenmarkt. Bruna Meppel zal de hal weer omtoveren tot 
een grote boekenwinkel, waar voor iedereen wel een geschikt boek te vinden is. De groepen 1 t/m 8 
zullen onder schooltijd alvast een boek uitkiezen voor in de klas. Na schooltijd, vanaf 14: 00 uur, zijn 
alle ouders welkom om samen met hun kind boeken uit te zoeken. 
 
Sparen voor je schoolbieb 
Tijdens de Kinderboekenweek, van 2 t/m 13 oktober, organiseert Bruna een actie: ‘Sparen voor je 
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren. Door deel te nemen aan 
deze actie kunnen we onze schoolbibliotheek uitbreiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! 
Hoe meer ouders en kinderen er meedoen, hoe meer boeken we voor school kunnen uitzoeken. 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
*U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en 
levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school. 
*Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel. 
*Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 
*We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken in een Bruna-winkel. 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! 
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Filmmiddag 
Vrijdag 4 oktober wordt de school omgetoverd in een grote bioscoop. Alle klassen zullen dan een film 
kijken die past bij het thema van de Kinderboekenweek. 
 
Reis met me mee festival 
De bibliotheek in Zwartsluis organiseert in het kader van de Kinderboekenweek het “Reis met me mee 
festival”. Boeken om te reizen en over vervoer staan centraal. De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen 
onder schooltijd een bezoek brengen aan de bibliotheek, waarin ze onder begeleiding diverse 
activiteiten gaan doen. Meer informatie volgt via Klasbord.  
 
Hallo Wereld 
Met Hallo Wereld zijn we begonnen met het thema “Op reis”. Dit thema sluit aan bij de 
Kinderboekenweek van dit jaar. In de Hallo Wereld lessen willen we met de kinderen op reis gaan naar 
andere landen, culturen en levensovertuigingen. We gaan op reis met de klankenkaravaan en we gaan 
op reis naar onszelf. De kinderen ontdekken nieuwe dingen over zichzelf en leren het leven zien als 
een groot avontuur.  
 
Met vriendelijke groet,  
Hennie Vis en Tsjitske Kok, docenten Hallo Wereld  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
               


