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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor na de 

meivakantie. We hopen dat u allemaal een fijne 

vakantie hebt en dat de kinderen weer uitgerust 

aan de slag kunnen voor de laatste periode voor 

de zomervakantie 

Agenda 

 

maandag 14 mei 

- Schoolarts. 

dinsdag 15 mei: 

- Geen bijzonderheden 

woensdag 16 mei: 

- Afsluiting periode 4: kinderen hebben 

vrij  

Donderdag 17 mei: 

- Geen bijzonderheden 

vrijdag 18 mei: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Meivakantie 

De school is gesloten van vrijdag 27 april t/m 

vrijdag 4 mei (twee weken) i.v.m. de 

meivakantie. 

De lessen beginnen weer op 14 mei 2018 

 

Personeel 

Na de meivakantie hopen meester Ymker en juf 

Jolande hun werk weer op te pakken. Daar zijn 

we blij mee! 

 

 

Afsluiting periode 4 

Woensdag 16 mei zal het hele team van De 

Arend weer op school zijn om de voortgang 

van de kinderen te bespreken en samen na te 

gaan hoe de afgelopen periode is verlopen. 

Ook worden er dan plannen gemaakt voor de 

nieuwe periode. De kinderen hebben vrij! 

. 

Zorgklas 

Beste ouders, 

We zijn bezig om een extra groep op te starten 

na de meivakantie tot de zomervakantie. Dit is 

voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen 

gebruiken in hun gedrag en/of m.b.t. het leren. 

Voor de groep komen  een docent en een 

gedragsspecialist. De kinderen kunnen dan 

extra aandacht en tijd krijgen (meer individuele 

aandacht.) Er wordt een individueel plan 

opgesteld. De deelname is alleen voor de 

ochtenden. In de middag zitten de leerlingen in 

hun eigen groep. De groep zal bestaan uit 

ongeveer 4-8 leerlingen. Het is veel werk, we 

doen ons best dit zo goed mogelijk uit te 

voeren maar vergeef  enige 

opstartproblematiek. Het vinden van een 

docent is alleen al een moeilijke taak. De 

ouders van de leerlingen die we willen 

aanmelden zijn al benaderd. 

 

Marieke Lubbersen Orthopedagoog 

 

N.B 

Voor de duidelijkheid: we starten nog niet 

direct na de meivakantie, maar wel zo snel 

mogelijk. 

 



 

Bonte avond 

In de activiteitenkalender kunt u lezen dat de 

bonte avond op 23 mei a.s. gepland is. Deze 

avond gaat de bonte avond NIET door. Doordat 

we afscheid moeten nemen van ons 

schoolgebouw aan de Albert Neuhuyslaan willen 

we graag de bonte avond combineren met een 

“afscheidsfeest”. De nieuwe datum is gepland 

op: Dinsdag 3 juli 

Wilt u deze datum veranderen op uw 

activiteitenkalender? 

 

Deze avond zal een extra feestelijk tintje krijgen. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 

 

Koningsspelen 

Afgelopen vrijdag hebben we op school de 

koningsspelen gehad.  

De sfeer was goed en het weer fantastisch. 

Alle “hulpouders” bedankt voor jullie inzet.. 

 

 

 

 

 


