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Nummer 13            28e jaargang 10 tot en met 14 december 2018 
 

10 december  Jeroen Oosterhof Voorpoort 

11 december Jeroen Oosterhof directievergadering tot 12.30 

12 december  OR vergadering 

12 december  Volleybaltoernooi voor groep 7 

19 december  Kerststukjes maken op school 

20 december  Kerstfeest op school  

21 december  12.30 uur start kerstvakantie 

Week 52 en 1 Kerstvakantie t/m 6 januari  

 
Volleybaltoernooi 
Aanstaande woensdag 12 december doen een aantal leerlingen uit groep 7 mee met het school-
volleybaltoernooi. Dit wordt gehouden in De Overtoom in Genemuiden. We wensen “De 
ArembergMoves” veel succes en een sportieve middag!  
 
Kerstactiviteiten 
Afgelopen donderdag 6 december hebben alle oudste leerlingen een brief mee naar huis gekregen met 
daarin informatie omtrent de kerstactiviteiten. Vanaf maandag 10 december hangen de intekenlijsten 
weer bij iedere klas op de deur. U kunt daarop weer aangeven wat u wilt maken voor het kerstdiner.  
 
Voorstellingen 
In korte tijd zijn er een aantal voorstellingen geweest. Groep 2, 3 en 4 hebben hun voorstellingen 
gedaan. De opkomst bij alle 3 de voorstellingen was overweldigend. Leuk dat er zo veel ouders, opa`s 
en oma`s kwamen kijken. Via onderstaande link kunt u lezen wat er allemaal te zien was. 
http://www.zwartsluisactueel.nl/2018/12/02/56928/  
 
Sinterklaasfeest 
Wat was het spannend toen we op 5 december buiten stonden te wachten tot Sinterklaas aan zou 
komen! De pieten kwamen wel, maar die waren druk aan het zoeken. Ze waren Sinterklaas kwijt. Wat 
bleek het geval? Sinterklaas had die nacht op school geslapen. Hij kwam gelukkig net op tijd met 
slaapmuts en ochtendjas naar buiten. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Daarna heeft hij een 
bezoek gebracht aan alle groepen. Ook de peuters werden bezocht.  
Al met al, een geslaagde ochtend. De ouderraad was aanwezig om drinken in te schenken, koffie te 
zetten enz. Daardoor is alles fantastisch verlopen. Daarvoor onze hartelijke dank.  
Er waren 2 leerlingen uit de onderbouw ziek. Daar is Sinterklaas later op de dag nog even langs gegaan. 
Het is fijn dat Sinterklaas daar ook nog even tijd voor had.  
 
Fietsverlichtingscontrole 
De BOM leerlingen zijn inmiddels begonnen met het controleren van de verlichting van de fietsen. 
Vandaag, vrijdag 7 december, hebben de BOM leerlingen toch nog kinderen moeten vertellen dat hun 
verlichting niet op orde was. Daarom hieronder nogmaals tips om uw kind op een veilige, goed 
verlichte fiets de weg op te sturen. In deze donkere dagen is dat heel belangrijk. En wat ook goed is om 
te weten; ook bij schemering en slecht weer is fietsverlichting belangrijk.  

http://www.zwartsluisactueel.nl/2018/12/02/56928/
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BOM 
De oude en nieuwe leerlingenraad hebben op vrijdag een overleg gehad met Arwin Hoog, hij begeleid 
project. De oude leerlingenraad heeft de kennis overgedragen van het BOM-project aan de nieuwe 
leerlingenraad. Deze zal de nieuwe gesprekspartner worden bij de overleggen met gemeente/ 
provincie en Arwin.  
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Jeugdsportmonitor herinnering! 
Heeft u de vragenlijst van de Jeugdsportmonitor al ingevuld? 
Ja?  
Dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet.  
U hoeft niet verder te lezen. 
Nee? 
Lees dan onderstaand bericht hoe u mee kunt werken aan dit onderzoek. 
Het invullen van de vragenlijst kost u maximaal 10 minuten. 
 
In uw gemeente loopt momenteel de Jeugdsportmonitor, een onderzoek naar sport- en beweeggedrag 
en leefstijl. Vele scholen uit het basisonderwijs werken mee om de digitale vragenlijst te verspreiden.  
Om een betrouwbaar beeld omtrent sport, bewegen en leefstijl te kunnen geven is uw deelname zeer 
waardevol. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.  
Hoe doet u mee? 
Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst.  
Link: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Arembergschoool  
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
Denise Homminga 
Buurtsportcoach 
  

https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Arembergschoool
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Verhuisplannen Hummeltjeshonk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U hebt het vast gelezen in de krant:  
Plannen voor woonzorgeenheden in het voormalig Kulturhus.. 
Het Kulturhus is verkocht. Eerder dit jaar hebben we u dit laten weten en al gesproken over onderdak 
in en bij de Aremberg. 
Aremberg en SKZ Zwartsluis zijn een samenwerking aangegaan om te komen tot een Integraal Kind-
Centrum (IKC). In dit IKC zal er sprake zijn van een doorgaande lijn in pedagogische benadering, 
thema’s, didactisch aanbod en afstemming met ouders. In dit proces zijn we ruim een jaar onderweg. 
De plannen worden nu concreter, de volgende stap is de huisvesting van zowel kinderdagopvang als 
peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang in en om Aremberg te realiseren.  
De peuterspeelgroep wordt binnen de school gehuisvest en de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) blijft 
gebruik maken van het huidige bso-lokaal bij de basisschool. Dit zorgt voor korte lijntjes en grote 
betrokkenheid over en weer. 
Met de kinderdagopvang verhuizen we naar een prachtige en rustige locatie achter de Aremberg. In 
het scoutinggebouw wordt een mooie, huiselijke plek gecreëerd voor de 0-4 jarigen. Ook de 
buitenruimte zal worden aangepast. 
We hopen mei/juni 2019 te verhuizen. 
 
De komende periode van verbouwen, inrichten en verhuizen zullen we u zeker blijven informeren! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur  en MT Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland 
 
 
 


