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Nummer 6   29e jaargang                                    4 t/m 12 oktober 2019 

 
Opbrengst van de Fancy Fair 
De intensieve voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen. De Fancy Fair was een groot succes en 
heeft het geweldige bedrag van €3827,70 opgeleverd. Hiermee kunnen we de muziekinstallatie 
bekostigen en de schoolbibliotheek verder gestalte geven. Nogmaals alle lof en dank aan alle mensen 
die geholpen hebben. Zonder jullie inzet was het allemaal niet gelukt.  
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek met het thema “Reis mee” is gestart! Traditiegetrouw werd de opening van de 
Kinderboekenweek met alle kinderen in de hal van de Aremberg gevierd.  Juf Marleen las het 
prentenboek “Alle wielen in de file” voor,  terwijl juf Roelie, juf Dorien en juf Elles de rollen van 
respectievelijk papa beer, mama beer en kleine beer speelden.  De familie beer ging met de auto naar 
opa en oma beer. Onderweg belandden ze in de file, er was van alles aan de hand onderweg en kleine 
beer moest ook nog nodig plassen. Gelukkig kwam het op het eind allemaal goed!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

7 oktober  Jeroen Oosterhof Voorpoort 

7 oktober  Boekenmarkt  

11 oktober  Techniek tastbaar (groep 7 en 8) 

14 oktober  MR vergadering, start om 19.00 uur 
OR vergadering  

18 oktober  Geen spelletjesmiddag  
14.00 uur start herfstvakantie  

19 t/m 29 
oktober  

Herfstvakantie, maandag 28 en dinsdag 29 oktober zijn alle leerlingen vrij ivm 
studiemomenten team en inrichting nieuwe meubels.  
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                    Groep 7 sloot de opening af met het Kinderboekenweek lied en een dansje.  
 
De rest van de Kinderboekenweek zullen alle klassen activiteiten doen passend bij het thema. Op 
vrijdagmiddag kijken alle groepen een film tijdens de filmmiddag.  
 
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 en we ontvangen een waardebon. 
*We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken in een Bruna-winkel. 
 
Nieuws vanuit PSG Hummeltjeshonk, 
Vanaf 30 september heeft de Peuterspeelgroep Hummeltjeshonk een nieuw lokaal. Juf Trees en juf 
Aaltje zijn heel druk geweest om het ‘groene lokaal’ in de Arembergschool om te toveren tot een fijne 
speel- en leerplek voor de peuters van SKZ. Het is een fris lokaal geworden met als basis de kleuren 
blauw en wit, dit zijn de kleuren van Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland. De peuters spelen er 
met veel plezier! Sinds dit schooljaar mogen alle peuters 3 ochtenden komen spelen. De PSG is daarom 
geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend. 
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Er wordt bij de PSG gewerkt met een programma dat de kinderen voorbereid op school. Ook worden 
er regelmatig activiteiten gedaan met de kleuterklas van de Aremberg. Zo wordt er bijvoorbeeld 
gegymd met groep 1, gaan we kijken bij schoolvoorstellingen en worden sommige feestdagen (deels) 
samen gevierd. Op deze manier worden de peuters goed voorbereid op de basisschool. Ondertussen is 
het BSO lokaal al wat veranderd en zijn we druk bezig om een nog gezelligere plek te maken voor de 
naschoolse opvang voor de kinderen van 4-12 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even voorstellen: Stagiair groep 8 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Arne Lanjouw, 29 jaar en wonend in het mooie Havelte. Dit jaar ben ik gestart met de 
PABO bij de KPZ te Zwolle. En in mijn eerste jaar mag ik direct stage lopen bij meester Rik in groep 8. 
Een fantastische uitdaging. Zoals gezegd woon ik in Havelte. Hier woon ik samen met vriendin, met wie 
ik een zoontje verwacht in november! Tevens ben ik in dit dorp (meer dan) regelmatig op de 
tennisbaan te vinden, wat ook direct mijn grootste hobby is.  
Dit ben ik in een vogelvlucht! Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om mij aan te schieten!  
                                                                 
Nieuwe meubels 
Het komt steeds dichterbij, de levering van de nieuwe meubels. Mochten er nog ouders 
geïnteresseerd zijn in schoolmeubels dan horen we dat graag. Deze zijn af te halen op vrijdag 18 
oktober direct na schooltijd. In de herfstvakantie wordt het restant van de oude meubels verwijderd. 
Op Maandag 28 en dinsdag 29 oktober hebben de meesters en juffen van de Aremberg een 
studiedagen. We gaan het dan hebben over hoe wij het onderwijs de komende jaren gaan vorm geven, 
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wat dat van leerkrachten en leerlingen vraagt, met elke lesmethoden we gaan werken, etc. Daarnaast 
zal het team ook bezig zijn met de inrichting van de klassen zodra het nieuwe meubilair geleverd is.                        
 


