
 
  

 

 

24 augustus 2017, nr. 2 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij mag ik u de al de volgende nieuwsbrief 

aanbieden. Afgelopen maandag zijn we weer 

gestart en gelukkig zijn alle kinderen de vakantie 

goed doorgekomen. Helaas hoorden we wel af 

en toe van minder leuke gebeurtenissen in de 

gezinnen of families. Juist in de vakantieperiode, 

waarin je nieuwe energie hoopt op te doen, kan 

dat vervelend zijn. Toch hoop ik dat we allen 

weer de gezondheid en kracht krijgen om het 

beste voor onze kinderen te kunnen vinden. 

 

Agenda 

 

maandag 28 augustus: 

- Geen bijzonderheden. 

dinsdag 29 augustus: 

- 16:00 vergadering van de MR. 

woensdag 30 augustus: 

- Geen bijzonderheden. 

donderdag 31 augustus: 

- Geen bijzonderheden 

vrijdag 1 september: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Nieuwe schooljaar 

Het is even weer wennen, voor ons, voor de 

kinderen. Er zijn best wel een paar dingen 

veranderd. Eén van de meest opvallende 

veranderingen is de morgenpauze: we hebben 

nu al om 9:30 de eerste pauze! 

Wat ook wennen is, is de naam van de groep: 

groep A t/m E… tja, dan gebruik je nog wel 

eens de verkeerde letter. 

 

Maandagmorgen hebben we om 9:45 uur het 

schooljaar met de kinderen geopend: we 

zongen bekende liederen, de nieuwe 

leerlingen werden welkom geheten en we 

hebben gesproken over het komende jaar. 

Mooi om al die kinderen dan te zien! 

 

Ouderraad 

Eind vorige cursus hebben we afscheid 

genomen van een paar leden van de 

ouderraad. Inmiddels zijn er al nieuwe leden 

gevonden, maar zijn we toch nog op zoek naar 

één nieuw ouderraadlid. Als u denkt dat dit iets 

voor u is, kunt u contact opnemen met juf 

Liesbeth (l.goor@arendnunspeet.nl). 

De leden van de ouderraad komen zo’n 6 keer 

per jaar bij elkaar om te overleggen en 

ondersteunen het team bij de activiteiten 

(bonte avond, ontbijt, etc.). Juf Liesbeth kan u 

daar meer over vertellen. 

 

Bidden voor de Arend 

De Arend is een christelijke school en het is 

goed om als ouders/verzorgers de school in 

gebed op te dragen aan de vader in de Hemel. 

Komend schooljaar hoopt de gebedsgroep dit 

weer gezamenlijk te doen. 

Wij hopen iedere eerste dinsdagmorgen van 

de maand om 9:00 uur, op school, bij elkaar te 

komen. 

Het duurt ongeveer een half uur . 
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Wij willen bidden voor de leerkrachten, de 

kinderen, de OR/MR en al wat er bij een school 

komt kijken. 

U bent van harte welkom om met ons mee te 

bidden, ook mag u vrijblijvend aansluiten om te 

kijken hoe dit half uur wordt ingevuld. 

Noteert u alvast de volgende datums in uw 

agenda: 3 oktober  

7 november 

5 december 

  

groeten de gebedsgroep: Trea Klompmaker 

 

 

 


