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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Allereerst wensen wij als team van De Arend u 

allen een goed en gezond 2018 toe.  

 

Agenda 

 

maandag 15 januari: 

- Geen bijzonderheden. 

dinsdag 16 januari: 

- Geen bijzonderheden 

woensdag 17 januari: 

- Geen bijzonderheden 

donderdag 18 januari: 

- Geen bijzonderheden. 

vrijdag 19 januari: 

- Geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Ziekte 

Zoals u misschien al hebt gehoord van uw kind, 

hadden we deze week te maken met ziekte van 

leerkrachten. Meester Zonnenberg werd in de 

kerstvakantie ziek en zal de komende weken 

nog afwezig zijn. Juf Kramer, juf Liesbeth en juf 

Greta zullen dit de komende weken opvangen. 

Juf van Poelgeest was ook ziek, waardoor we 

genoodzaakt waren leerlingen naar huis te 

sturen. Dit doen wij liever niet, maar het blijkt op 

dit moment erg lastig om vervanging te krijgen. 

Mocht u in uw kennissenkring of familie nog 

mensen kennen met een onderwijsbevoegdheid: 

laat ze maar contact met de directeur opnemen. 

Om het verhaal helemaal af te maken: op 

dinsdag en woensdag was juf Jolande afwezig 

i.v.m. een sterfgeval in de familie…. ook groep 

A kreeg een dag vrij. 

 

Zwangerschapsvervanging juf van Poel-

geest 

Het zwangerschapsverlof van juf van 

Poelgeest zit er aan te komen. Al vanaf half 

november ben ik op zoek naar een (goede) 

vervanger, maar tot op heden is mij dit nog niet 

gelukt. Dus ook hier de oproep: kent u nog 

iemand in uw omgeving die het wel leuk zou 

vinden om een half jaar te werken op De 

Arend: laat het weten! 

Zodra we iemand gevonden hebben, wordt dit 

in de nieuwsbrief opgenomen. 

 

Open avond Mijnschool 

Zoals al eerder vermeld houdt Mijnschool in 

Harderwijk, een school voor praktijkonderwijs, 

op woensdag 23 januari een open avond. De 

school is open van 18:45 tot 21:15 uur. 

 

 

 


