
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-01-2022, nr. 10 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de twee wekelijkse nieuwsbrief.  

 

Agenda 

 

Dinsdag 1 februari: Evaluatiedag. Alle leerlingen zijn vrij. 

Ma. 28 feb-vr. 4 maart: Voorjaarsvakantie. Alle leerlingen zijn vrij. 

 

Mededelingen 

 
Van de schoolleiding 

We zijn alweer aan het eind van de tweede week na de Kerstvakantie. We waren blij dat we weer open mochten, 

maar hadden ook last van uitval van personeel door corona en andere ziekte. Ook moest een groep van de Arend in 

quarantaine door meerdere besmette leerlingen. Gelukkig lijkt het volgende week weer helemaal goed te komen, 

maar het kan soms per dag weer veranderen. 

 

Personeel 

In december hebben we u geïnformeerd over het vertrek van een van onze Interne begeleider Heidi Hoeven. Aan 

het eind van de maand kregen we ook bericht van het vertrek per 1 maart van Magda Fleurke. Zij werkt als intern 

begeleider, leerkracht en teamleider. Wilt u dit nog stil houden voor uw kind? Om onrust in de groepen te 

voorkomen bij de leerlingen. Ondertussen hebben we besloten om tijdelijk gebruik te maken van de inzet van 

tijdelijke intern begeleiders. Direct na de vakantie is Maaike Smits gestart in de Arend. Ze is voortvarend aan het 

werk gegaan en heeft inmiddels alle leerkrachten bezocht en heeft daarmee een beeld van de groepen opgebouwd. 

Een logische volgende stap is dat we ook voor de opvolging van Magda gebruik maken van een tijdelijke oplossing. 

Daarmee krijgen we tijd om goed te zoeken naar nieuwe intern begeleiders. 

 

Ook in de vakantie kregen we het bericht van Jolanda Pieltjes dat zij ons, na een heel lange periode als logopedist op 

de Arend, gaat verlaten. Dat gebeurt al per 1 februari. Ondertussen hebben we actie ondernomen om de logopedie 

zo goed mogelijk door te laten gaan. Zodra hier iets over bekend is laten we u dat weten. 

In de procedure voor adjunct-directeur ( samen met onze collega-school de Lelie) zijn we niet geslaagd in het vinden 

van een geschikte kandidaat voor onze school. We zijn nu opnieuw gestart met een procedure. Als alles goed gaat 

voert de commissie  volgende week de eerste gesprekken met kandidaten.  

 

 

 



Studiedag 

Op dinsdag 1 februari staat er weer een studiedag op de agenda. De kinderen zijn dan vrij. Op deze dag bespreken 

we de voortgang in alle groepen en worden afspraken gemaakt over het vervolg van het schooljaar.  

Voor iedereen een prettig weekend! 

 

 

Bericht vanuit de MR 

Als school werken we al jaren samen met zorgmedewerkers als begeleiding op locatie vanuit Careander. Als MR zijn 

we nu geschrokken van het bericht dat Careander de zorg vanuit de gemeentes (Jeugdwet) niet meer mag leveren 

aan de leerlingen van De Wingerd. Ons is door Jan Lindemulder, bestuurder van EduCare, gevraagd om vanuit de 

ouders het geluid te laten horen richting de gemeente dat onze leerlingen gebaat zijn bij vaste begeleiders en dat we 

een grote inspanning van de gemeente verwachten om hier in overleg met de nieuwe zorgpartners over in gesprek 

te gaan. We willen de ouders van welke leerlingen het betreft, vragen ons hierin te ondersteunen door het 

bijgevoegde formulier die we ook aan de betreffende leerlingen hebben mee gegeven, te ondertekenen. Wilt u dit 

formulier, als u het heeft gekregen, na het weekend weer inleveren? Alvast hartelijk bedankt hiervoor! 

 

Muzieklessen van Cultuurkust 

Vanaf morgen start bij ons Marieke Sleurink voor muziek en drama gedurende 15 vrijdagen in alle groepen. Vanuit 

NPO gelden willen we met behulp van Marieke van Cultuurkust onze leerlingen een boost mee geven op het gebied 

van sociaal en emotionele aspecten, omgang met elkaar, creatieve expressie en nog veel meer. Hopelijk komen ze 

met enthousiaste verhalen of ervaringen thuis. 

 

Oudercommissie 

We delen u mee dat de oudergeleding in de oudercommissie gaat wijzigen.  

We nemen afscheid van de volgende ouders: dhr. Dekker, mw. van Boven en mw. Korenberg. 

Hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren! 

We verwelkomen de volgende ouders: mw. van Hattem, en dhr. en mw. Logtenberg. We wensen jullie een goede tijd 

toe in de oudercommissie! 

Vriendelijke groet, namens oudercommissie juf Adri 

 

Vakantierooster & studiedagen 2021 – 2022  De Arend en De Wingerd: 

Er zijn enkele nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen na de kerstvakantie. Daarom hieronder nog een keer het 

overzicht van de vakantie- en studiedagen voor de rest van het schooljaar. 

 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Paasvakantie 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaartvakantie 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinkstervakantie 06-06-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022 
   08-07-2022 om 12.00 uur vrij! 

 
Studiedagen en Evaluatie dagen 2021 – 2022:  
Alle leerlingen van De Arend en De Wingerd zijn vrij / Stage gaat niet door! 
Dinsdag  : 01-02-2022  Evaluatie dag 
Maandag  : 28-03-2022  Studiedag Educare 
Donderdag   : 16-06-2022  Evaluatie dag 
 


