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Nummer 4     28e jaargang        28 september tot 5 oktober 2018 
 

1 oktober  MR/ OR gewijzigde datum 

1 oktober Jeroen Oosterhof Voorpoort tot 13.00 uur 

2 oktober Jeroen Oosterhof afwezig tussen 10.00-12.00 

3 oktober  Start kinderboekenweek 

4 oktober Jeroen Oosterhof tot 13.00 aanwezig 

5 oktober Filmochtend 3-4/ filmmiddag 5-8 

5 oktober Jeroen Oosterhof tussen 9.30 en 11.30 afwezig 

8 oktober  Boekenmarkt 

9 oktober  Ouderavond KiVa 

10 oktober Dag van de duurzaamheid 

11 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 oktober Start herfstvakantie 

6 november Activiteit voor leerlingen, 10 jaar stichting Op Kop 

7 november Fietsenkeuring alle leerlingen 

 
Roken 
Met enige regelmaat krijgen wij als team van leerlingen te horen dat ze bij het naar buiten gaan op de 
stoep tussen ouders door moeten die roken. Wij zouden het, ook voor het goede voorbeeld, erg 
waarderen als u als ouder in de omgeving van school geen sigaretten rookt.  
 
KiVa informatieavond 
Op 9 oktober hebben we op de Aremberg een informatie avond over KiVa. Begin volgende week 
krijgen alle oudste leerlingen een uitnodiging mee, hierop zal de start- en eindtijd vermeld staan.  
 
Gezonde school- schoolfruit 
Wij mogen weer mee gaan doen met het programma van het schoolfruit! Zodra duidelijk is wanneer 
we hiermee gaan starten zult u dit van ons horen. 

10 jaar stichting Op Kop 
Stichting Op Kop bestaat 10 jaar en dat gaat gevierd worden. Op 6 november zal er voor de leerlingen 
een leuke activiteit gepland gaan worden. 

Sparen voor kinderboeken! 
Boekhandelketen BRUNA heeft een leuke actie voor de scholen. Mocht u tijdens de 
Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij de BRUNA, kunt u het bonnetje op school inleveren. Met 
die bonnen krijgt de school 20% korting op de aanschaf van kinderboeken. En aangezien onze 
leesboeken wel wat aan de oude kant zijn, is dit een welkome actie voor de Aremberg. 

ICT: digitale verwerking 
Op dit moment worden een aantal vakken (Engels, geschiedenis, spelling en rekenen) in de groepen 5 
tot en met 8 digitaal verwerkt. Dit houdt in dat de antwoorden van de opdrachten op de computer 
gemaakt worden. De leerkrachten geven nog steeds de instructie zoals voorheen. Voor komend 
schooljaar gaan we er vanuit dat we nog een investering kunnen doen m.b.t. ict waardoor ook andere 
klassen meer gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.  
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ICT: website 
Enkele ouders hebben het al gezien, we hebben een nieuwe website. Deze is echter nog niet helemaal 
zoals wij hem willen hebben. De komende tijd zal de website gevuld worden met de juiste informatie 
van dit moment.  

BOM 
Vorige week vrijdag hebben de leerlingen die zich op hebben gegeven om BOM te worden hun 
‘examen’ gedaan. Het was heel spannend om zo ineens allemaal vragen over verkeer te krijgen. De 
leerlingen hebben allemaal goed opgelet in de week er voor en ze hebben het meeste ook goed 
kunnen onthouden. Alle leerlingen zijn geslaagd! Binnenkort gaan we weer met de BOM aan de slag! 

 

Sponsorzwemmen 
Het is al duidelijk dat er met het sponsorzwemmen best veel geld is opgehaald, het totaalbedrag hoort 
u nog. Een viertal leerlingen hebben de meeste baantjes gezwommen. Zij hebben hiervoor een prijs 
ontvangen, te weten een 5 badenkaart van de Kragge. Voor de groepen 7/8 is dit Storm met 40 
baantjes. Voor de groepen 5/6 zijn dit Zidane en Fay. Voor de groepen 3/4 is Lizzy met de meeste 
baantjes geëindigd.  

 


