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Nummer 24   29e jaargang                           6 t/m 12 maart 2020 

 
BOM controle eerste periode 
In de periode vanaf de kerstvakantie tot de voorjaarvakantie hebben de BOM-leerlingen heel actief 
gecontroleerd op de verkeersveiligheid. We hebben een nieuwe manier van sparen. Bij het laten zien 
van het juiste verkeersgedrag verzamelen kinderen punten voor ‘de klas’. Wanneer een klas voldoende 
punten haalt, mag de klas een spel aanschaffen. De groepen 1 tot en met 6 hebben dit doel bereikt. Zij 
mogen nu elk een leuk spel aanschaffen.   
 
Oproep extra hulp ouderraad! 
Stichting ouderraad Aremberg is op zoek naar extra hulp. Zou u als ouder wat willen betekenen in de 
organisatie van diverse activiteiten? Vindt u het leuk om meer betrokken te zijn bij de school? En vindt 
u het leuk om met een leuke club ouders samen te werken, meldt u dan aan! U kan dit kenbaar maken 
bij de ouders van de ouderraad, juf Dorien of meester Jeroen 
 
Voorstelling groep 5 
Op dinsdag 10 maart speelt groep 5 de voorstelling "De Feestplaneet". 's Ochtends mogen alle 
kinderen van de Aremberg komen kijken, 's avonds zijn alle ouders, opa's, oma's en andere 
belangstellenden van harte welkom als publiek. De voorstelling begint om 19:00 uur. De leerlingen van 
groep 5 worden om 18:40 uur op school verwacht, zodat iedereen zich kan verkleden. Er wordt druk 
geoefend op alle teksten en liedjes, dat gaat al heel goed. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan 
het decor. We verklappen niet veel, maar we hopen op veel publiek bij ons "buitenaardse" avontuur!  
 
Ontwikkelingen op de Aremberg 
Enige tijd geleden berichtten we u al dat wij op de Aremberg een taalcoach hebben. Nu is er op de 
Aremberg elke dag ook een onderwijsassistent.  
Zij is iedere dag, op de ochtend, middag of de hele dag bij ons op school. Zij  begeleidt kinderen die 
extra ondersteuning behoeven. Zo helpt zij een aantal leerlingen die bijvoorbeeld wat meer moeite 
hebben met een bepaald vakgebied. De hulp kan ook bestaan uit het aanleren van zelfstandiger 
kunnen werken of iets op sociaal gebied. Haar begeleiding is dus vraag gestuurd, passend bij de 
behoefte van het groepje of individuele leerling.  
Daarnaast is nog steeds juf Henny Kootstra iedere dinsdag op school om leerlingen extra te helpen.  
 
 

9 maart Meester Jeroen tot 13.00 aanwezig 

9 maart  OR vergadering  

10 maart Voorstelling groep 5 

10 maart  Meester Jeroen vanaf 14.30 aanwezig 

17 maart  Open Huis 

19 maart  Studiedag kleuterbouw- groep 1 en 2 vrij  
Kangoeroe rekenwedstrijd midden en bovenbouw 

24 maart  Voorstelling groep 3 

20 maart  Pannenkoekendag 
Groep 8 `s middags zwerfafval opruimen 

25 maart  Grote Rekendag 

26 maart  Palmpasenstokken versieren tijdens “hallo wereld” lessen 



Nieuwsbrief 

 

 
2 

VR-brillen 
Met dank een Interpolis beschikt de Aremberg over 2 VR-brillen. Met deze brillen kunnen de leerlingen 
de virtuele wereld betreden om bijvoorbeeld door het achterhuis van Anne Frank te lopen, dino's te 
bekijken of om een verkeersles te beleven. 
We zijn erg blij dat wij nu over deze moderne middelen beschikken voor het onderwijs aan onze 
leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouderhulp verkeersexamen 
Op donderdag 2 april is het theorie verkeersexamen en op vrijdag 3 april is het praktijk 
verkeersexamen. Wij willen vragen of er ouders zijn die willen helpen bij een controlepost tijdens het 
praktijk verkeersexamen op vrijdagochtend 3 april. (aanvang voor hulpouders om 8.30 uur bij school) 
Als u mee zou willen helpen of meer info wilt, kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij de 
verkeersouders Monique Riesenbosch en Ramona Mooiweer. 
 
Oproep voor pannenkoekendag 
Op 20 maart is het Nationale Pannenkoekendag. Alle kinderen van de Aremberg willen we verwennen 
met een pannenkoek tijdens de lunchpauze. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Wie wil er thuis 
pannenkoeken bakken en deze in de lunchpauze (11.30 uur) komen brengen?  
Uw zoon of dochter krijgt hiervoor donderdag 19 maart pannenkoekenmeel mee naar huis.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Schoolfruit 
Het fruit voor aankomende week is: grapefruit, sinaasappel en appel 
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Luizencontrole 
Helaas zijn er, afgelopen vrijdag, in de bovenbouw “neten” geconstateerd. De ouders zijn op de hoogte 
gebracht. Er zal een her controle plaatsvinden. Belangrijke tip is: blijf uw kind goed kammen naast het 
gebruik van speciale shampoo. Dit is de beste remedie om neten/ luizen de baas te worden en blijven.  
 
Palmpasen (Reminder) 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld was, zullen we op de Aremberg aandacht besteden aan 
Palmpasen tijdens de “Hallo Wereld” lessen. 
Het zou fijn zijn als alle kinderen op woensdag 25 maart al een stok mee kunnen nemen naar school. 
De kinderen krijgen van school een broodje voor op de stok. Op school zullen we de stokken versieren.  
Het is niet de bedoeling dat er een “optocht” o.i.d. achteraan komt. De Palmpasen stokken worden 
alleen in de klas versierd.  
Om de Palmpasenstok te maken hebben de kinderen twee stokken nodig. Één lange dunne stok van 
ongeveer 40/50 centimeter en een dwarsstokje van ongeveer 20/30 cm. Het zou fijn zijn als de stok 
thuis al klaar gemaakt is, zodat hij op school versierd kan worden.   
Voor kinderen die geen stokken bij zich hebben zal een andere activiteit worden aangeboden.  
 
Mailadressen om te onthouden:  
mr@aremberg.nl  
penningmeester.or.aremberg@gmail.com   
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