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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief.
Van de schoolleiding
Ik ben blij u te kunnen melden dat we de personele bezetting voor het komend schooljaar voor de Wingerd en de
Arend compleet hebben. Dat betekent dat we met 6 groepen starten bij de Arend en 6 groepen bij de Wingerd. Dat is
met de Blauwe Druiven meegerekend. Ik vind het een hele opluchting in deze tijd van personeelstekorten en van
collega’s hoor ik dan ook heel andere berichten.
Volgende week ontvangen alle ouders een brief met daarin de informatie in welke groep uw kind is geplaatst. Die
plaatsing is gebaseerd op overleg tussen de leerkrachten, de intern begeleider en de gedragskundige (orthopedagoog)
Dit jaar ontvangt u een brief met de plaatsing omdat we zo vroeg mogelijk willen informeren, maar ook omdat de
oudergesprekken niet lang voor de zomervakantie gepland zijn (de vakantie is vroeg)
Voor een aantal kinderen van de Wingerd worden afspraken gemaakt over gewenning aan de nieuwe leerkracht, een
ander gebouw enzovoort. Ouders worden hiervan apart op de hoogte gesteld door de huidige leerkracht.
De administratie gaat nu aan de slag met de nieuwe groepsindeling, adressenlijsten, inrichting van de
leerlingenadministratie enzovoort. Jaarlijks een stevige klus en het mag ook best eens gezegd worden dat we respect
hebben voor de toewijding van Reintje en Gerlanda om dit jaarlijks zo op het einde van het schooljaar goed voor
elkaar te krijgen.
Tenslotte zijn er afspraken over het kennismaken in de nieuwe klas van komend jaar. Op de Arend vindt dit plaats op
de een na laatste schooldag donderdag 7 juli. Voor de Wingerd gebeurt dit op maandag 4 juli. De nieuwe leerlingen
krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.
Dan kunnen we nu weer verder werken naar een goede afronding van het schooljaar.
Een goed weekend voor allen

Agenda
27 juni en 30 juni
1 juli
4 juli
8 juli

Oudercontact
Nieuwsbrief 20
Kennismaking in nieuwe groep
Zomervakantie – start- 12.00 uur

Mededelingen
Vakantierooster 2022 – 2023 De Arend en De Wingerd:

Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Paasvakantie

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaartvakantie

18-05-2023 t/m 19-05-2023

Pinkstervakantie

29-05-2023

Zomervakantie

10-07-2023 t/m 18-08-2023

23-12-2022 om 12.00 uur vrij!

07-07-2023 om 12.00 uur vrij!

Tips om te blijven lezen in de zomervakantie!
Gebruik de onderstaand link om bij de nieuwsbrief van de Bibliotheek Noordwest Veluwe te komen.
https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/6163/452627/4ab2a8dab470dff9b1b7b786
Corona en testen
Heeft u voor uw zoon of dochter testen nodig voor de vakantie of voor gelijk na de vakantie. We hebben voorraad op
school. U kunt dit aangeven bij de administratie- via uw zoon of dochter of via mail.

Bijlage:
Flyer aangepaste kerkdienst 3 juli

