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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met daarin de 

agenda voor de eerste week na de 

kerstvakantie. We hopen morgen in de evaluatie 

van de tweede periode ook te kijken naar de 

planning van de nieuwe periode, waardoor de 

kans bestaat dat we in de eerste week toch nog 

afwijken van de agenda. 

 

Agenda 

 

maandag 8 januari: 

- Vandaag hebben we geen 

groepsdoorbrekende lessen: we 

ontvangen de kinderen de hele dag in 

de ‘stamgroep’. 

- De kinderen van groep B, C, D en E 

hebben ’s middags schoolzwemmen. 

dinsdag 9 januari: 

- Geen bijzonderheden. 

woensdag 10 januari: 

- Geen bijzonderheden 

donderdag 11 januari: 

- De kinderen van groep B, C, D en E 

hebben ’s morgens schoolzwemmen. 

vrijdag 12 januari: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Zwemmen 

In het huidige rooster van De Arend paste het 

schoolzwemmen niet meer. In overleg met het 

personeel van het zwembad hebben we de 

mogelijkheden bekeken om in de periode 

januari/februari 2018 met alle kinderen te 

gaan zwemmen, met uitzondering van de 

kinderen van groep A. 

In de komende acht weken zullen we twee 

keer per week gaan zwemmen en wel op 

maandag en donderdag. Dit betekent wel dat 

uw kind twee keer per week zwemkleding 

moet meenemen! 

Alle leerkrachten van De Arend gaan mee, 

zodat er tijdens de zwemlessen voldoende 

toezicht is. 

 

Samenwerking met De Wingerd 

Via de nieuwsbrief en op een ouderavond in 

mei 2017 hebben wij u geïnformeerd over de 

wens om meer met De Wingerd te gaan 

samenwerken. Inmiddels is er een stuurgroep 

gevormd, die dit proces gaat begeleiden. In 

oktober hebben beide teams een studiemiddag 

gehad en in januari 2018 zal opnieuw een 

studiemiddag zijn. We zullen u in de 

nieuwsbrieven op de hoogte houden. De 

belangen van onze kinderen staan in dit 

proces voorop en de medezeggenschapsraad 

wordt in dit proces meegenomen, zodat ook 

het opvattingen van de ouders meegenomen 

worden. 

 

Kerst 2017 

Vrijdag vieren we op De Arend het kerstfeest 

met de kinderen, een viering op eigentijdse 

wijze met daarin wel de kern van de 

kerstviering: de geboorte van Jezus, Gods 

Zoon. 



Vanuit onze christelijke overtuiging willen we ook 

deze kern van het feest vasthouden: dat is voor 

ons het uitgangspunt in het omgaan met de 

kinderen en met u als ouders. Natuurlijk weten 

we dat dit niet in alle gezinnen op dezelfde wijze 

wordt gevierd: er zijn gezinnen die kerst vooral 

het feest van gezelligheid vinden en die zich niet 

bezighouden met de diepere betekenis van dit 

feest. Ook zijn er gezinnen die mogelijk wel 

meer diepgang in onze vieringen zouden willen 

zien: deze veelkleurigheid maakt juist onze 

school zo bijzonder. 

Welke opvatting u ook heeft, het team van De 

Arend wenst u en uw gezin, familie, vrienden, de 

zegen van God over het kerstfeest en wenst u 

een goed en gezond 2018 toe!  

 

God lof! Nu is gekomen 

Gods aangename tijd: 

de Koning onzer dromen, 

de Heer der heerlijkheid 

treedt, zonder praal en pracht, 

in onze wereld binnen, 

om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht. 

LvK 121:1 


