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28 september 2017, nr. 6 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Ook nu wensen wij u alvast een 

goed weekend! 

 

Agenda 

 

maandag 2 oktober: 

- geen bijzonderheden. 

dinsdag 3 oktober: 

- 9:00 uur gebedsgroep De Arend. 

woensdag 4 oktober: 

- geen bijzonderheden 

donderdag 5 oktober: 

- geen bijzonderheden 

vrijdag 6 oktober: 

- geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Gebedsgroep 

De Arend is een christelijke school en het is 

daarom goed dat wij als ouders de school in 

gebed opdragen aan onze Vader in de hemel. 

Komende dinsdagmorgen 3 oktober 2017 

hoopt  de gebedsgroep dit weer gezamenlijk te 

doen. 

Wij willen dit doen op school om 9:00 uur tot 

ongeveer 9:30 uur. 

U bent allen van harte welkom om met ons mee 

te bidden, of om gewoon eens een keertje te 

komen kijken. 

  

groeten Trea Klompmaker. 

Juf van Poelgeest 

Het zou heel goed kunnen dat uw kind thuis 

inmiddels verteld heeft dat juf van Poelgeest 

zwanger is. Voor juf van Poelgeest en haar 

man is dit natuurlijk fantastisch nieuws! We 

hopen en bidden dan ook dat ze straks samen 

mogen genieten van een prachtig kindje! 

Vanaf deze plaats wensen we hen een goede 

verwachtingsvolle periode toe onder de zegen 

van God. 

 

Vervoersperikelen 

Het loopt nog steeds niet helemaal goed met 

het vervoer van de leerlingen. Inmiddels heb ik 

begrepen dat dit bijna op de hele noordkant 

van de Veluwe het geval is (..). Het 

vervoersbedrijf neemt regelmatig contact met 

mij op om over de ontvangen klachten door te 

spreken. 

De klachten lijken vooral te gaan over de wat 

grotere bus uit Elburg: inmiddels heb ik daar 

weer de afspraken herhaald die we ook bij de 

vorige vervoerder hadden. Kinderen die zich 

niet gedragen in de bus worden op een 

zogenaamde buslijst gezet. Herhaling binnen 

vijf weken leidt tot een telefoontje met de 

ouders over het gedrag. Opnieuw herhaling 

binnen vijf weken leidt tot een week uitsluiting 

van het vervoer, maar wel de plicht om op 

school te komen. 

Het is goed dat u uw klachten bij zowel de 

vervoerder als de gemeente neerlegt! 

Op vrijdagmiddag is het ook nog steeds 

afwachten of de busjes wel komen… 

 

 


