
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 september 2021, nr. 3 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief voor de komende twee weken. Goed weekend gewenst. 

 

Agenda 

 

Schoolfotograaf: 14 oktober 

Herfstvakantie:   18 oktober – 22 oktober 

Studiedag:  25 oktober Alle leerlingen zijn vrij! 

 

Mededelingen 

 
Van de schoolleiding 

 

We zijn alweer vier weken onderweg in het nieuwe schooljaar. De hoogste groepen van de Arend zijn op kamp 

geweest. En dat was een heel fijn kamp. Ik hoor het terug van de leerlingen , maar ook van de leerkrachten die mee 

waren. Daarbij hadden ze ook nog heel goed weer. 

 

We zitten ook in de periode dat er gesprekken zijn  met de ouders, soms worden huisbezoeken gedaan of er is een 

onderlinge ontmoeting met de ouders van de betreffende klas.  

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Coronamaatregelen  versoepeld worden. Bij deze nieuwsbrief vindt u weer de 

aangepaste beslisboom over wanneer uw kind thuis moet blijven. Voor scholen is veranderd dat we niet direct een 

hele klas naar huis moeten sturen bij een besmetting. Wel vragen we in voorkomende gevallen direct  advies aan de 

GGD en dat advies is voor ons leidend. Voor de nog niet gevaccineerde leerlingen in het VSO wordt nog steeds 

geadviseerd om twee keer per week een zelftest te doen. We hebben er voldoende van op voorraad op school. 

We handhaven wel de aanlooproute naar de klassen. In de meeste gevallen via de buitendeur van de klas. Het geeft 

zoveel rust in het verkeer op de gangen op diverse momenten van de dag. 

 

Meester Johan 40 jaar in het onderwijs 

We hebben op school een feest gevierd omdat meester Johan een jubileum vierde: hij was op 1 september 40 jaar in 

dienst van het onderwijs! Een mooi artikel en foto is in de krant Nunspeet Huis aan Huis opgenomen (zie aan het eind 

van deze nieuwsbrief). 

Meester Johan, alsnog van harte gefeliciteerd! 

 

Amaryllis actie 
 

Al jaren heeft De Arend de gewoonte om een amaryllisbollenactie te houden om de schoolkas aan te vullen en wat 

extra te kunnen doen wat ten goede komt aan de leerlingen zoals bij schoolreisje of schoolkamp, schoolplein of 

dergelijke. We gaan als Wingerd mee doen met deze actie en hopen zo een mooi bedrag voor onze school bij elkaar 

te sparen. 



Om de financiële bijdragen van de ouders zo laag mogelijk houden, is het van belang dat we de schoolkas 

regelmatig met een actie aanvullen. 

Vandaag krijgen de kinderen een bestellijst mee. De bestellijst moet uiterlijk 4 oktober ingeleverd worden bij de 

groepsleerkracht. 

Rond half november krijgen we de bollen. 

 

Fysio  

HET BEWEGEN VAN U KIND IS NIET ALTIJD VANZELFSPREKEND  

Nu iedereen weer gewend is aan het schoolritme, en niet iedereen de gelegenheid heeft of heeft gehad om de 

schoolgids door te lezen, wil ik u graag laten weten via deze nieuwsbrief: 

Dat als u een vraag heeft of twijfel over het bewegen en/ of het schrijven van uw zoon of dochter er mogelijkheid is om 

onder schooltijd en op school, kinderfysiotherapeutische ondersteuning en behandelingen te krijgen. U kunt via de 

leerkracht van u zoon of dochter dit kenbaar maken maar u mag mij ook direct een mail sturen naar 

Philomeen@fysiotherapieroelofs.nl 

U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts toe. 

De kosten gaan via u eigen zorgverzekering, kinderen t/m 18 jaar hebben 18x recht uit de basisverzekering en 

eventueel aanvullende verzekering en bij een verwijzing van een arts of specialist kan er een chronische machtiging 

worden aangevraagd en hebben kinderen recht op meerdere of onbeperkte behandelingen. 

Ik hoop op deze manier dat het voor iedereen laagdrempelig is om contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet,  

Philomeen 

Kinderfysiotherapeute 

 

 

 
 
Start Brussengroep: zie bijlage 

Voor broers en zussen (brussen) van een broer of zus met een verstandelijke beperking, start het CJG een aantal 
bijeenkomsten. Ze kunnen dan andere kinderen ontmoeten die ook te maken hebben met de extra zorg die soms 
nodig is binnen het gezin voor de broer of zus met de beperking. 
 
Aangepaste dienst 
Zondag 26-09-21 is er weer een aangepaste dienst in de Protestantse Gemeente Nunspeet vanuit de Driestweg kerk 
en begint om 14.30 uur, Ds. F. Kuipers gaat voor. De volgende dienst is op 24-10-21 in de Ned.Geref.kerk en wordt 
geleid door Ds. De Groot. 
 
Sporten met een beperking in omgeving Elburg 
In de bijlage vind u 2 flyers voor Gym Extra omgeving gemeente Oldebroek. 
 
Daarnaast doet de gemeente Elburg onderzoek naar de wensen op sportgebied voor kinderen met een beperking. 
Wilt u hiervoor de bijgevoegde enquête (bijlage) invullen?  
 
Johan 40 jaar in het onderwijs- zie bijlage 
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