
Nieuwsbrief 

 

 
1 

Nummer 35,  29e jaargang,                                26 juni t/m 2 juli 2020  
  

29 juni  Rapport mee 

29 juni  Musical groep 8 

1 juli  Schoolkraak  

1 juli Afscheidsavond groep 8 

2 juli  Kennismakingsuurtje 

3 juli Start zomervakantie, alle kinderen vrij om 12.00 uur 

  
Laatste week groep 8 
Het is alweer bijna zomervakantie. Dat brengt met zich mee dat de meeste leerlingen naar een nieuwe 
groep gaan, maar betekent voor de leerlingen van groep 8 dat ze onze school gaan verlaten. 
Maar voor het zover is, staan er nog een aantal activiteiten op het programma. 
Zo spelen ze op maandagavond 29 juni de musical. Dit jaar vanwege corona helaas, alleen voor hun 
ouders. 
Op woensdagochtend 1 juli is het jaarlijkse schoolkraken, dat traditioneel begint met waterballonnen 
gooien, waarna de leerlingen van groep 8 in elke klas een leuke activiteit organiseren en op iets lekkers 
trakteren. 
Omstreeks 10.00 uur deze ochtend gaan de leerlingen de school verlaten en worden ze uitgezwaaid 
door de rest van de school en hun ouders. 
Die avond is er nog een groot feest voor de kinderen op school, waarbij er allerlei leuke activiteiten 
gedaan worden en er lekker gegeten wordt, aangeboden door de Albatros, waarvoor hartelijk dank! 
En dan is het echt zover en is groep 8 geen groep 8 meer, maar starten ze na de vakantie een leven als 
brugsmurf op het V.O. 
Succes!! 
 
Afscheid van 3 collega`s 
Volgende week is het de laatste werkweek voor 3 leerkrachten, die hier op de Aremberg gewerkt 
hebben. Daarna zullen zij alle drie naar een andere school gaan binnen Stichting Op Kop.  
Meester Michel: 
Meester Michel heeft hier een jaar in groep 6 gewerkt. Voor de leerlingen leuk dat zij ook eens een 
meester voor zich hadden. Hij had vrij snel z`n draai gevonden bij ons op school, maar Meester Michel 
werkt op verschillende scholen. Dat maakt het werken soms wel lastig, omdat je met meerdere teams 
te maken hebt. Nu gaat hij naar de Noorderschool in Giethoorn. Dus dat is voor hem een stuk 
overzichtelijker. Meester Michel, bedankt voor alles wat je voor de leerlingen gedaan hebt. Je bent een 
fijne collega. We wensen jou heel veel succes op je nieuwe school! 
Juf Aniek: 
Juf Aniek heeft 2 jaar op de Aremberg gewerkt. Eerst samen met juf Evelien in groep 6b en dit jaar 
samen met meester Michel in groep 6. Ondertussen ook nog moeder geworden van een prachtige 
zoon: Jesse. Het was fijn om met jou, als collega, op onze school samen te werken. Altijd in voor een 
grapje. De kinderen vinden het jammer dat je vertrekt, maar iedereen hoopt dat je het erg naar je zin 
gaat krijgen op de Voorpoort in Vollenhove. Ook jou wensen wij heel veel succes op je nieuwe school.  
Juf Nicole:  
Tot slot gaat juf Nicole ons verlaten. Juf Nicole, bij veel ouders en kinderen bekend. Juf Nicole, dol op 
kleuters, een lieve juf, altijd betrokken. Omdat ze ook huisbezoeken deed, een bekend gezicht vanuit 
de Aremberg. Een passie van juf Nicole was, in musicals spelen en zingen. Dit is een hobby die ze nog 
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steeds vol overgave doet. Het zal even wennen zijn dat we volgend jaar geen juf Nicole meer in ons 
team hebben. Na 15 jaar en 3 directeuren verder, volgt juf Nicole haar hart en gaat ze verder werken 
met een kleutergroep in Hasselt op de Toermalijn. Alle leerlingen en het hele team, maar ook de 
ouders wensen haar uiteraard heel veel plezier en succes op haar nieuwe school.  
Juf Nicole, we gaan je missen! 
 
Nieuwe leerkrachten volgend schooljaar.  
Na de zomervakantie komen Patrick Ploeger en Silvia van der Meer bij ons op school werken. 
Hieronder stellen deze 2 leerkrachten zich aan u voor:  
 
Meester Patrick 
Mijn naam is Patrick Ploeger. Jullie kennen mij misschien nog als invaller in groep 6. Ik ben geboren in 
Winschoten, een plaats in Groningen, maar ik woon nu al zo’n 12 jaar in Steenwijk. Ik ben getrouwd 
met Sabine en wij hebben 2 dochters (Hannah van 8, Eva van 4) en een zoon (Finn van 1). 
 Naast dat ik leerkracht ben, werk ik ook twee dagen in de week bij een organisatieadviesbureau in 
Steenwijk. Daar doe ik de marketing en communicatie. 
In mijn vrije tijd doe ik natuurlijk graag leuke dingen met het gezin, zoals bijvoorbeeld een bezoekje 
aan Monkey Town. Verder vind ik het erg leuk om te gamen (wie verslaat mij met Mario Kart?) of een 
film of serie te kijken, vooral van Marvel. Ook speel ik graag basketbal en ben ik voorzitter van de 
basketbalclub ARTA uit Steenwijk. 
Ik houd ook erg van lezen en dan vooral boeken over de Tweede Wereldoorlog. Ik probeer met een 
aantal vrienden met dezelfde interesse één keer per jaar een plek te bezoeken die iets te maken heeft 
met dit stukje geschiedenis, zoals bijvoorbeeld Normandië. 
 Ik ben heel blij dat ik weer terug mag keren op de Aremberg, deze keer in groep 3 en 4. 
Tot snel allemaal! 
Meester Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Silvia 
Na ruim anderhalf jaar, kom ik komend schooljaar weer volledig lesgeven op OBS de Aremberg in 
groep 6. Ik vind het fijn om weer op de Aremberg te kunnen werken en niet meer te hoeven reizen. 
Afgelopen jaar was ik er wel op woensdagmorgen voor de Sophiaklas, maar door de Corona gaf ik ook 
3 maanden thuis les. Het is fijner als je leerlingen en collega's weer gewoon mag ontmoeten en ook 
contact kan hebben met de ouders van leerlingen waar je mee werkt. Ik heb de afgelopen week al een 
beetje kennisgemaakt met mijn nieuwe groep en heb veel zin om volgend jaar hier weer te beginnen. 
Vriendelijke groet, Juf Silvia.  
 
 
 



Nieuwsbrief 

 

 
3 

Kennismakingsmoment 
Donderdagochtend 2 juli gaan alle groepen kennis maken met hun nieuwe juf/ meester, waar ze het 
nieuwe schooljaar bij on de klas komen. Dit kennismakingsmoment is van 9.00 tot ongeveer 10.00 uur. 
Zo weet iedere leerling hoe zijn/ haar klas eruit ziet in het volgende schooljaar en leren ze alvast hun 
nieuwe meester/ juf alvast een beetje kennen.   
 
Boeken lezen in de zomervakantie 
In de zomervakantie biedt de bibliotheek de mogelijkheid om gratis e-boeken te “lenen” 
Via onderstaande link ontvangt u daar meer info over: 
Over de VakantieBieb 
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 
leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast 
staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op 
het schaduwdier van John Flanagan. 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
Jeugdbibliotheek.nl 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb 
nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior 
Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 
De Bibliotheek op school 
De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb. Werk je met deze aanpak? Dan kun je ook bij je 
leesconsulent terecht voor meer informatie. 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Finfo%3DYnVvUmV0UXVueUlSMFZ4MEgvajRGbHZvSDN1eUFaU3J5NHFqWVJ4NWNncUF2RTl3a2ZXZnREdXltdnhJSWZZb2NnU1RwbGIxWGs1WXBxSXp1TlFLSWxOMk1QVllKcnhZNnFMK2VtYWRzczlrdW5TZXVXOFhLT2ZMMEdIaUY5QnJhRlNTUjh1cm80YVc4SCtITzZXS1FNQ201WUJDZTcrTDlFMCt5aFJDaU1zPQ%3D%3D%26L%3D8927%26F%3DH&data=02%7C01%7Croelie.blaauw%40stichtingopkop.nl%7C0858db501cfe4843853008d816838097%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637284101347908169&sdata=wrMNlOxtDKll07oFWGuD5ejWs5yHA3d507%2FlyldMm8s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailing.onderwijsinformatie.nl%2Furl.php%3Finfo%3DYnVvUmV0UXVueUlSMFZ4MEgvajRGbHZvSDN1eUFaU3J5NHFqWVJ4NWNncUF2RTl3a2ZXZnREdXltdnhJSWZZb2NnU1RwbGIxWGs1WXBxSXp1TlFLSWxOMk1QVllKcnhZNnFMK2VtYWRzczlrdW5TZXVXOFhLT2ZMMEdIaUY5QnJhRlNTUjh1cm80YVc4SCtITzZXS1FNQ201WUJDZTcrTDlFMCt5aFJDaU1zPQ%3D%3D%26L%3D8928%26F%3DH&data=02%7C01%7Croelie.blaauw%40stichtingopkop.nl%7C0858db501cfe4843853008d816838097%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637284101347918159&sdata=Hl5n1G8mjfXel0h6fyUJu8c9vPlYYWkTWFS%2FLB%2Bgq7Q%3D&reserved=0

