
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 april 2021, nr. 14 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. 

 

Agenda 

 

23 april: Koningsspelen 

26 april-7 mei: Meivakantie 

    

Mededelingen 

 

Beste ouder(s)  en verzorger(s), 

 

Vorige week heeft u bericht gekregen van mijn benoeming als vaste directeur van de Wingerd en de Arend. Ik 

ben  heel  blij en dankbaar dat ik nu als vaste directeur samen met het hele team verder vorm mag geven aan goed 

onderwijs voor alle kinderen bij ons op school. We gaan als team door op de ingeslagen weg om de dingen die we 

doen nog beter te doen. Uiteraard heeft u als ouder het meeste contact met de leerkrachten van uw kind, maar aarzel 

niet om contact met me op te nemen als u daar behoefte aan heeft. Ben ik even niet bereikbaar dan neem ik zo 

spoedig mogelijk contact met u op. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

A van Dijk 

Directeur. 

 

Corona 

In de school  houden teamleden en kinderen zich nog steeds heel goed aan de afspraken zoals die momenteel 

gelden in de school en in de klas. Er  worden regelmatig teamleden en kinderen getest en we merken dat kinderen 

thuis worden gehouden als er verkoudheidsklachten zijn. Dit helpt ons goed. Hartelijk dank voor deze samenwerking. 

Zo  kunnen we er op deze manier voor blijven zorgen dat we fysiek onderwijs kunnen blijven geven. 

 

 

 

 



Nieuwe orthopedagoog 

Op de Arend was een vacature ontstaan door vertrek van de orthopedagoog. Er is vanaf 1 april een nieuwe 

orthopedagoog aangenomen: Iris. Er zijn nu twee orthopedagogen Deborah en Iris. Deborah werkt hoofdzakelijk voor 

de Arend en Iris voor de Wingerd. We kunnen echter gebruik maken van de expertise van beide orthopedagogen. 

 

Schoolarts 

I.v.m. de coronamaatregelen mag de schoolarts nog niet op school komen. Toch moet een aantal leerlingen naar de 

schoolarts. Dit gebeurt in de Veluvine (rabozaal kleedkamer) in Nunspeet.  

Op 31 mei, 14 juni, 21 juni en 28 juni worden de leerlingen opgeroepen. Als het uw kind betreft, krijgt u t.z.t. bericht 

hoe laat u met uw kind wordt verwacht. 

 

Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster 

Een heel aantal jaren was mevr. J. v.  L verbonden aan onze school en aan EduCare als schoolmaatschappelijk 

werkster (SMW-er). Nu zij met pensioen is gegaan, is vanuit MEE mevr. A. P. aangesteld als nieuwe SMW-er voor 

onze school en voor de andere scholen van EduCare. Een SMW-er ondersteunt ouders bij het aanvragen van hulp in 

de thuissituatie bij de opvoeding wanneer dit lastig gaat, kan bijvoorbeeld adviseren bij het zoeken naar passende 

logeeropvang voor uw kind of helpt bij aanvragen van de juiste indicaties voor wonen/werken. Ook is een SMW-er 

onderdeel van de Commissie van Begeleiding (CvB). Meer informatie vindt u in de schoolgids. Wilt u graag in contact 

komen met de SMW-er, mag u altijd contact opnemen met de school.  

 

Leerlingenvervoer 

Op de administratie komen de eerste vragen binnen van ouders, verzorgers, om gegevens aan te leveren voor de 

aanvraag leerlingenvervoer 2021-2022. Het kan zijn dat u van uw gemeente al een mail of brief hierover hebt 

ontvangen of binnenkort zult ontvangen. Voor deze aanvraag moet school ook enkele gegevens aanleveren. Het kan 

per gemeente verschillen welke gegevens er worden gevraagd. 

De administratie beantwoordt de meeste vragen met een door school opgestelde verklaring, ondertekend door de 

directeur. Heeft u een verklaring nodig van school? Dan kunt u ons mailen of we ontvangen van u een papieren 

aanvraag. Iedere woensdag gaan we deze aanvragen behandelen en ontvangt u van ons de gevraagde verklaring 

retour. 

 

Bonte avond 

Voor het eerst zouden de oudercommissies samen met enkele personeelsleden van zowel Arend als Wingerd 

gezamenlijk een heel feestelijke avond organiseren: De Bonte avond. De Arend is al jaren vertrouwd met dit gezellige 

gebeuren waarbij het doen van spelletjes tot de mogelijkheid behoort, een rad van fortuin aanwezig is en diverse 

hapjes en drankjes te koop zijn. Het organiseren van een Bonte avond vraagt echter een lange voorbereidingstijd. 

Aangezien we niet weten hoe het verder gaat met de coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten om de 

Bonte Avond van 16 juni a.s. niet te laten doorgaan. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april zijn de landelijke Koningsspelen. Normaal gesproken deden een aantal VSO groepen mee met de 

gemeentelijke sportdag op de sportvelden in Nunspeet. Door de corona maatregelen mag dit nu niet. 

We kijken op school wat mogelijk is om er toch een gezellige dag met sportieve momenten van te maken. Dit kan per 

groep of bouw verschillen. 

 


