
 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-10- 2021, nr. 4 

 

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 

 

Nog een weekje en dan zit de eerste schoolperiode van dit schooljaar er alweer op. De Gouden Weken zijn 

afgesloten en in alle groepen zijn afspraken gemaakt over de omgang met elkaar in de klas. Ook zijn met de 

meeste ouders gesprekken gevoerd. 

Deze week zijn de verrijdbare scheidingswandje voor de werkplekken buiten de klas geleverd. Ze zijn gelijk 

geplaatst door Reintje en Gerwin. Het staat heel vrolijk voor leerlingen en personeel die kleurtjes en we 

hopen dat veel leerlingen er een fijn werkplekje vinden.  

We gaan weer een leerlingenraad opzetten in de school. Per groep worden vertegenwoordigers gekozen die 

regelmatig in gesprek gaan met de schoolleiding. Een mooie ervaring  voor leerlingen om hun groep te 

vertegenwoordigen en terug te koppelen wat er besproken is. Burgerschap in ontwikkeling noemen we dat. 

De bezoeken van de schoolarts vinden vanaf nu weer op school plaats in plaats van een andere locatie in 

Nunspeet. Dit mag weer door de verruiming van de Covid maatregelen. 

Vanuit de Nunspeetse scholen hoor ik nog vaak van Covidbesmettingen  van leerlingen en personeel. Met de 

bijbehorende maatregelen. We zijn dankbaar dat we hier op school nog steeds geen grote uitbraken gehad 

hebben. Uw medewerking  en oplettendheid dragen hieraan zeker bij! 

 

Geniet van uw weekend 
 

Leerlingen 

In september hebben twee leerlingen afscheid genomen, Robert en Delando. Robert gaat aan het werk bij ‘t Dreipunt 

(’s Heerenloo) en Delando gaat aan de slag bij Shalom (Careander).  

We wensen deze jongens veel succes met hun werk! 

 

Amaryllisbollen actie 

Er zijn veel amaryllisbollen verkocht! Hier zijn we heel blij mee!  



 

Schoolfruit 

We mogen mee doen aan het EU- schoolfruit – en groenteprogramma. 

In week van 15 november start het programma van 20 weken. 

 

Schoolfotograaf 

Donderdag 14 oktober komt de schoolfotograaf. Ze maakt van iedere leerling een individuele foto en een foto van de 

groep. Zie de bijlage met informatie. 

 

Schoolfotograaf Lariks 

De Lariks gaat op dinsdag op de foto i.p.v. donderdag. Er zijn op dinsdag meer leerlingen op school en de fotograaf 

is die dag al aanwezig voor De Arend. 

 

Brief ouderbijdrage Oudercommissie 

De brieven voor de betaling van de (vrijwillige) ouderbijdrage voor de Oudercommissie zijn met de leerlingen 

meegegeven naar huis. Wilt u de ouderbijdrage z.s.m. betalen? 

 

Kinderboekenweek is van start gegaan! 

De jaarlijkse actie om kinderen enthousiast te maken en meer aan het lezen te  

krijgen is weer begonnen. Het thema van dit jaar is: Worden wat je wil. Dit thema  

gaat over beroepen.  

In de diverse bibliotheken zijn leuke activiteiten te doen. Kinderen voor kinderen  

heeft weer een mooi thema lied gemaakt. Daarnaast komen (Christelijke) boeken- 

winkels met leuke acties.  

Voor de SO groepen zal er maandag een poppentheater komen om ze meer  

beleving te geven bij dit thema. 

 

 

 

 
 
Vanuit het CJG (Centrum jeugd en gezin) Elburg:  

Omdat we graag nog meer kinderen willen bereiken die deel willen nemen aan de Brussengroep, hebben we de 

startdatum naar voren geschoven, namelijk 1 november. 

Flyer: zie bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 


