
 
  

 

C:\Users\apolman\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNXK50XE\21-01 februari 2018.docx 

1 februari 2018, nr. 21 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Het team van De Arend wenst u 

alvast een fijn weekend! 

 

Agenda 

 

maandag 5 februari: 

- Geen bijzonderheden 

dinsdag 6 februari: 

- Geen bijzonderheden 

woensdag 7 februari: 

- ’s Morgens schoolfotograaf 

donderdag 8 februari: 

- Geen bijzonderheden 

vrijdag 9 februari: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Scholierentoernooi Tafeltennis 

Op woensdag 28 februari en donderdag 1 maart 

vindt het scholierentafeltennistoernooi plaats. 

Kinderen die hieraan mee willen doen, kunnen 

zich rechtstreeks aanmelden. Het gaat om de 

leeftijdscategorieën 7/8, 9/10 en 11/12 jaar. 

Het toernooi vindt plaats in de sporthal 

Feithenhof in Nunspeet. 

Bij meester Polman kunt u uw kind een  

aanmeldingsformulier laten halen. Opgave voor 

13 februari. 

 

Nieuwsbrief Zeeluwe 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwsbrief 

van Zeeluwe als bijlage. 

Schoolmelk 

 
Als school vinden wij het belangrijk dat 

kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen 

thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij 

ervoor gekozen om op onze school schoolmelk 

aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan 

uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze 

een lekker koud pakje verse melk krijgen. 

Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en 

sluit een abonnement af. Drie weken  na 

afsluiten van het abonnement start de levering 

van de melk. 

 

Kindpakket (bijdrage sociaal culturele 
activiteiten) gemeente Nunspeet 
 
Naar de bibliotheek, lekker voetballen, 

internetten voor een spreekbeurt,  muziek 

maken of danspasjes leren?   Dat is niet voor 

elk kind de normaalste zaak van de 

wereld.  De gemeente Nunspeet vindt het 

belangrijk dat alle kinderen mee kunnen 

doen.  Ook kinderen uit gezinnen die weinig 

geld  beschikbaar hebben voor deze 

activiteiten.  

De gemeente Nunspeet biedt mogelijkheden 

om hen tóch te laten deelnemen.  Ouders 

kunnen jaarlijks een bedrag van € 300 per kind 

vergoed krijgen.  Ook zijn er mogelijkheden 

voor de ouders zélf.  

 

Meer informatie over deze regeling is te vinden 

op www.nunspeet.nl of via het KCC van de 

gemeente via tel. (0341) 25 99 11.  

http://www.schoolmelk.nl/
http://www.nunspeet.nl/

