
 
 

                                                         

 

 

  

  

    

        Nummer 03   | week 42 | 2022 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s),  
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de  
komende maand. 
 
 
 

Mededeling van Jan Lindemulder de bestuurder van EduCare:  
Opvolging Ad van Dijk 

Vorige week hebben we u geïnformeerd over het feit dat dhr. Ad van Dijk, directeur van de 
Arend/Wingerd, vanwege gezondheidsredenen zijn taken per direct heeft neergelegd. 
Over invulling van de ontstane vacature is het bestuur, afvaardigingen van de teams, MR-en, adjunct-
directeur met elkaar in gesprek.  
Het ziet er naar uit dat we u zo spoedig mogelijk meer kunnen laten weten over de (tijdelijke) 
invulling van de directeursrol. 
Het is goed om te melden dat we op een positieve manier zoeken naar een goede oplossing. Dit met 
het belang van de school en de leerlingen voor ogen. 
 
Onderwijskwaliteit 
In de maand september hebben we door een extern bureau een onderzoek ( een externe audit) laten 
uitvoeren over de kwaliteit van ons onderwijs aan de leerlingen. 
We zijn als bestuur en teams met elkaar in gesprek over de conclusies en de aanbevelingen die zijn 
genoemd in het rapport.  
De punten de we gaan oppakken komen terug in de (meer) jaarplannen van de scholen. Er blijft 
genoeg te doen om het onderwijs aan onze leerlingen blijvend te verbeteren. 
En graag willen we dit laatste waarmaken voor de leerlingen en de ouders van de school. 
 

 
Verlof aanvragen 
Het komt wel eens voor dat u voor uw zoon of dochter verlof wilt aanvragen i.v.m. een 
bruiloft of andere bijzondere gelegenheid. Wilt u er rekening mee houden om dit op tijd in 
de dienen, als het kan drie weken van te voren? 
Op de website van onze scholen kunt u een formulier hiervoor aanvragen. Dit kan ook 
rechtstreeks via de administratie. Het MT neemt uw aanvraag in behandeling en geeft 
uiteindelijk de goedkeuring. 
 
Schoolkassa 

Na de herfstvakantie starten we op onze scholen met een nieuw betaalsysteem. Dit heet 

Schoolkassa en is een optie in Parro. Schoolkassa is een betaalsysteem  om makkelijk allerlei 

soorten ouderbijdragen te innen. De brief voor de ouderbijdrage voor dit schooljaar 

ontvangt u daarom niet deze maand op papier. Maar na de herfstvakantie via dit nieuwe 

betaalsysteem. 

 

AGENDA 

Volgende nieuwsbrief : week 47 

Herfstvakantie : 24-10-22 t/m 28-10-22 

Luizencontrole : 31-10-22 

Sinterklaasfeest SO/SBO: 30-11-22 



 

 

Amaryllisbollenactie 

Afgelopen week hebben we de bestelling de deur uitgedaan voor de bloembollen. 

Voor de Arend 865 en voor de Wingerd 668 bloembollen. 

Wat fijn dat we zo’n grote bestelling voor de beide scholen mochten doen.  

De bloembollen worden in week 44/45 geleverd. 

 

 

Financiële ondersteuning 

Voor sommige gezinnen zijn dit moeilijke tijden, de energierekening wordt steeds hoger, de 

boodschappen worden duurder. Wij weten dat dit soms best moeilijk is. Wij willen u daarom 

vanuit de school ook attenderen op de volgende organisaties, waar u misschien hulp kunt 

vragen als u dit nodig heeft.  

 

Stichting leergeld: 

Deze organisatie helpt gezinnen met kinderen van 4 tot en met 18 jaar met een inkomen op 

bijstandsniveau. U kunt hen om hulp vragen voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Hierbij 

kunt u denken aan een financiële ondersteuning voor het behalen van het zwemdiploma, 

een ondersteuning bij aanschaf van spullen als leerlingen naar de middelbare school gaan of 

bij het naar een sportclub gaan. Wilt u hierover meer weten? Neem dan een kijkje op de 

website www.leergeld.nl.  

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur: 

Wil uw kind graag op voetbal, muziekles, dansles, of een andere sport, maar is er thuis te 

weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij helpen bij het betalen van de 

contributie of het lesgeld. Eventueel kunnen zij ook ondersteunen in de aanschaf van 

sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. Op school kunnen wij u helpen 

bij deze aanvraag, vraag voor meer informatie. https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-

wie/voor-ouders/  

 

Stichting Jarige Job: 

Ieder kind verdient het om zijn of haar verjaardag te vieren. Bij stichting Jarig Job kan je een 

verjaardagsbox aanvragen voor kinderen tussen de 4 t/m 18. Deze box zit vol met versiering, 

traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een cadeau. Deze 

stichting is er voor ouders die zelf geen verjaardagscadeau kunnen betalen of financieel 

onvoldoende ruimte hiervoor is. De box kan aangevraagd worden voor kinderen van 4 t/m 

18 jaar. Let op! De aanvraag moet wel minimaal 6 weken voor de verjaardag gedaan 

worden. Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtingjarigejob.nl  
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Arend mededelingen 

 

Met de kinderen van de Arend kijken we terug op een 

mooie Kinderboekenweek. Meester Gerwin kwam in 

groep A een boek voorlezen. Dit boek ging over 

Pannenkoeken. Tja… dan moet je ook Pannenkoeken 

bakken natuurlijk. Wat was dat lekker zeg! 

 

Wij wensen alle leerlingen van de Arend een hele fijne 

vakantie. 

 

 

 

Wingerd mededelingen 

 

Tijdens de Kinderboekenweek hadden we een blote voeten 

pad op school. Wat voelt dat gek zeg! We liepen door mos, 

kastanjes en nog veel meer. Sommige dingen kriebelde en 

andere dingen waar hard onder onze voeten. Het was een 

hele ervaring, maar wel heel erg leuk! 

 

Wij wensen alle leerlingen van de Wingerd een hele fijne 

vakantie. 

 


