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Nummer 10   31e jaargang   vrij 28 jan. t/m vrij 11 feb. 2022  
 
Vrij 04-02 Rapport groep 8 
Ma 07-02 t/m vrij 
11-02 

Week van de adviesgesprekken groep 8.  
N.B. Deze gesprekken mogen fysiek plaatsvinden. 

Do 17-02 Studiedag. Alle leerlingen hebben vrij. 
Vrij 18-02 Rapport groep 2 t/m 7 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
De laatste hele week van januari zit erop. De tijd vliegt voorbij. Nog 3 weken vanaf aankomende 
maandag en dan is het alweer voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie bereiken we een 
“historisch” moment. Dan is onze school 1 jaar lang niet meer in quarantaine geweest! We willen dit 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan, maar dan moeten we het natuurlijk wel nog blijven houden zoals 
we dat tot nu toe hebben gedaan. Er is deze week hard gewerkt aande CITO-toetsen. 
Vanwege de optimale concentratie is het zo rustig dat je letterlijk een speld kunt horen 
vallen. Volgende week gaan we natuurlijk nog verder met de CITO’s. 
 
Ik wens u een fijn weekend. 
 
Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland  
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden ouders waar nodig graag 
bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te 
stellen. Heb je vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken 
op school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 
443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website 
www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.   
  
Gezondheidsonderzoeken  
Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de ogen- en 
orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 
meten we de lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet 
kunnen doen en helaas is dit ook de komende periode niet mogelijk.   
  
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier werken:   
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Gezondheidsonderzoek 5 jaar  
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn 
Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- en orentest en een 
lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek wordt gedaan door de doktersassistente op het 
consultatiebureau. Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De 
doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige.   
  
Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar  
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale 
vragenlijst via Mijn Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene 
vragen over je kind en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast 
vragen we of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De 
doktersassistente bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit 
voor een gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.   
  
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze 
website voor informatie over opgroeien en opvoeden.  
  
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland  
  
Even voorstellen! Monique Dekker- van Andel, ons nieuwe MR-lid 
 

Mijn naam is Monique Dekker- van Andel, getrouwd met 
Adriaan van Andel en moeder van drie zonen, Matz (groep 6), 
Senn (groep 4) en Riff (3 jaar). Ik vind het belangrijk en leuk 
om actief betrokken te zijn bij de school van onze kinderen, 
vandaar dat ik sinds oktober 2021 deel uit van de 
oudergeleding van de MR binnen de Aremberg.  

Naast het fantastische moederschap geniet ik enorm van mijn 
werk als decaan en stagebegeleider binnen een Voortgezet 
Onderwijs school in Hoogeveen.  Ik verwacht met mijn kennis 
en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te 
nemen beslissingen en de te geven adviezen over de 
onderwerpen die aan de MR worden voorgelegd.   

 
Samen werken en samen beslissen met de oudergeleding vind ik belangrijk, met als doel kwalitatief 
goed onderwijs en een fijn leer- en werkklimaat. Heb je vragen, suggesties of ideeën voor de MR, laat 
het ons dan weten! Je kunt ons natuurlijk aanspreken, maar een mailtje sturen kan natuurlijk ook. Het 
e-mailadres is: mr@aremberg.nl 
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Overdracht historisch archief 
Afgelopen woe heeft meester Leendert het historisch archief overgedragen aan de Historische 
Vereniging van Zwartsluis. Het oudste document dateerde uit 1932. Zie ook zwartsluisactueel.nl.  
 
Historisch archief van Arembergschool overgedragen aan HVZ - Zwartsluis Actueel | 
Zwartsluis Actueel  
 
Een bericht van juf Rianne 
De kinderen die extra hulp krijgen bij mij zijn natuurlijk altijd hard aan het werk! Maar gelukkig is er 
ook tijd voor leuke dingen. Zo hebben deze toppers samen een prachtig winterlandschap op de ramen 
geschilderd. Juf heeft de basis gemaakt en ieder kind mocht iets grappigs toevoegen. Het was een hele 
klus! Maar samen hebben we veel lol gehad met het bedenken van de ideeën en natuurlijk de 
uitvoering ervan. Kijk goed; want er is veel aan de hand! 
 

 

Ziet u bijvoorbeeld, tussen de prachtige 
sneeuwvlokken door, dat er een jongetje 
balanceert op een boom? Hij heeft de 
opstapplaats gemist en wil graag alsnog in de 
skilift klimmen. Op het andere raam spelen 
twee zusjes fanatiek in de sneeuw. De één wil 
echter een grapje uithalen en probeert de 
sneeuwpop omver te duwen. Zou haar zusje 
op tijd beneden zijn…? Of belandt ze dan in de 
bomen? En..kan het konijn op tijd vluchten? 
Ondertussen probeert een ijsbeer de overkant 
te halen en valt er een boom op het huisje van 
de zusjes. Oh, oh als dat allemaal maar goed 
afloopt! 
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Opfrissen van de school 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld zijn we als team druk bezig met het opfrissen van de Aremberg. 
Juf Marleen en juf Rianne zijn al een paar weken bezig met het aanbrengen van veranderingen binnen 
de school. Via de nieuwsbrief zullen we regelmatig een update geven. 
 
En de eerste update is: Het inrichten van een muziekkast. We hebben allerlei nieuwe 
muziekinstrumenten gekregen en we vinden natuurlijk dat deze natuurlijk zichtbaar moeten zijn 
binnen de school.  
 
Het viel de leerlingen meteen op want we hoorden al meteen iemand enthousiast op de gitaar spelen. 
Dit was Dex uit groep 6! Dex kwam echter al snel tot de conclusie dat deze nodig gestemd moet 
worden. En dat wilde hij zelf wel graag doen! De volgende dag hoorden we binnen school de prachtige 
deuntjes van Dex. Wat bleek? De gitaar had hij inmiddels al gestemd! Daar zijn we erg blij mee!  
 
Bedankt Dex!! 
 

 
 
Nieuws uit de leerlingenraad 
Om de 6 of 7 weken wordt er op school een leerlingenraad gehouden. Twee leerlingen uit de groepen 
5 t/m 8 vertegenwoordigen hun klas in deze vergadering. Zij spreken dan namens hun groep.  
 
Iedere vergadering zijn de 2 leerlingen van een groep de voorzitter en de notulist. Groep 8 en groep 7 
leerlingen zijn al voorzitter en notulist geweest. De volgende vergadering zijn de 2 leerlingen uit groep 
6 aan de beurt. 
 
Er wordt dan van alles ingebracht, zoals "graag een luchtverfrisser in de wc” of “kan de school aan de 
binnenkant ook wat kleuriger worden”. Juf Dorien begeleidt de vergadering van de leerlingenraad, 
maar ze ontwikkelen zich al zo mooi dat ze bijna alleen vergaderen kunnen!  
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Degene die voorzitter is bewaakt namelijk ook de tijd en binnen een half uur hebben we de hele 
agenda behandeld. Het is een mooie ontwikkeling die ondanks alle beperkingen gelukkig wél door kan 
gaan.  
 
De leerlingenraad pakt dus steeds beter zijn rol. Dit is heel mooi om te zien. De volgende vergadering 
wordt gehouden op de dinsdag direct na de voorjaarsvakantie. 


