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30 november 2017, nr. 14 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. 

 

Agenda 

 

maandag 4 december: 

- Geen bijzonderheden 

dinsdag 5 december: 

- 9:00 Gebedsgroep 

woensdag 6 december: 

- Geen bijzonderheden 

donderdag 7 december: 

- 8:30 Commissie van begeleiding 

vrijdag 8 december: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Vooraankondiging staking 

In de pers heeft u kunnen lezen dat er plannen 

zijn om op 12 december in het primair onderwijs 

te gaan staken. Dit wordt pas definitief op 5 

december. Toch vinden wij het belangrijk u nu 

alvast mee te delen dat áls er gestaakt wordt, de 

lessen op De Arend gewoon doorgaan. Ook 

ditmaal doen wij niet mee. 

 

Bidden voor de Arend 

De Arend is een christelijke school en het is 

daarom goed om als ouders / opa’s / oma’s / 

verzorgers de school op te dragen aan de Vader 

in de hemel. 

wij bidden / danken voor de kinderen / 

leerkrachten OR / MR en al wat er bij een 

school komt kijken. 

Samen met de leerkrachten en de kinderen 

verzamelen wij gebedspunten om voor te 

bidden / danken 

Mijn verlangen is dat de gebedsgroep weer 

een groep zal worden en hoop dat ik versterkt 

wordt en medebidders zal ontvangen. 

U bent van harte welkom op  D.V.  5 december 

om 9:00 uur op school. 

  

met een vriendelijke groet Trea Klompmaker 

 

Zending schooljaar 2017-2018  
  
 
 

 

 

 

 

 

Dit schooljaar gaan we het zendingsgeld 

sparen voor de stichting René Kids Centre in 

Namibië. Juf Gerlinda, die vorig schooljaar 

meerdere malen ingevallen heeft op De Arend, 

werkt voor deze stichting. Zij is bekend bij 

onze  meeste kinderen. 

 

Ze werkt in een wijk met arme kinderen. Soms 

ook kinderen zonder ouders. De kinderen 

krijgen les van haar, wel 40 kinderen tegelijk. 

Ook wordt er gezorgd voor kleding en 

speelgoed. Ons geld zal uitgegeven  worden 

aan speelgoed, kleding en schoolspullen. 

 



 

 

Er staat op Youtube een al wat ouder filmpje 

waar juf Gerlinda  te zien is met de kinderen uit 

die wijk. Je ziet dan wat deze organisatie 

allemaal doet. Binnen de groepen zullen de 

kinderen naar dit filmpje kijken, maar het is ook 

leuk om thuis samen erna te kijken. 

https://youtu.be/16KK0E-ACCg  

 

In december komt juf Gerlinda en haar man naar 

Nederland en zullen ze op school nog meer 

laten zien van hun organisatie en van de 

kinderen uit de wijk in Namibië. 

Als zij weer teruggaan naar Namibië, mogen ze 

nog extra koffers met kinderkleding meenemen. 

Dus als u thuis nog kleding heeft, die uw kind 

niet meer past, geef dit mee naar school. Dan 

zorgen wij dat Juf Gerlinda en haar man deze 

kleding mee kunnen nemen. 

 

Helpt u ook mee om deze kinderen meer plezier 

te geven? Dit kunt u doen door elke maandag 

zendingsgeld mee te geven.  

 

Namens het team, 

Juf Nella en juf Heidi 

 

 

https://youtu.be/16KK0E-ACCg

