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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Deze nieuwsbrief verschijnt 

deze week op woensdag in plaats van 

donderdag; dit heeft te maken met de bijlage bij 

deze nieuwsbrief.  

Alvast een goed weekend! 

 

Agenda 

 

maandag 12 maart: 

- Geen bijzonderheden 

dinsdag 13 maart: 

- Luizencontrole (?) 

woensdag 14 maart: 

- Geen bijzonderheden 

donderdag 15 maart: 

- Geen bijzonderheden 

vrijdag 16 maart: 

- Geen bijzonderheden 

 

Mededelingen 

 

Samenwerking De Wingerd – De Arend 

In de vorige nieuwsbrief is reeds aangegeven 

dat u deze week meer informatie ontvangt over 

de samenwerking tussen beide scholen. 

 

In mei 2017 hebben we op een daarvoor 

georganiseerde ouderavond met de aanwezige 

ouders de plannen van de samenwerking 

besproken. Er is toen aangegeven dat we op 

basis van twee redenen tot nauwere 

samenwerking wilden komen: 

1. de terugloop van het aantal leerlingen op 

beide scholen als gevolg van het passend 

onderwijs, en 

2. het benutten van elkaars kennis en kunde 

om het onderwijs aan jullie (en onze) kinderen 

nog beter af te stemmen op hun behoeften. 

Samenwerking leidt tot meer mogelijkheden. 

 

Vanaf september 2017 is een stuurgroep actief 

die de verdere samenwerking met de beide 

teams bespreekt, want intensief samenwerken 

vraagt van ons allemaal best veel. 

 

Inmiddels is het proces zo ver dat alle 

geledingen zich positief hebben uitgesproken 

over deze samenwerking en dat De Wingerd 

en De Arend per nieuwe schooljaar op één 

locatie gevestigd zullen zijn. Deze locatie is 

aan de Oosterlaan, waar nu De Wingerd is. 

 

Dit betekent dat beide teams hard aan de slag 

zijn met het zoeken van antwoorden op vragen 

als: in welke gebouwen komen we? Welke 

groep komt in welk lokaal? Waar kunnen we 

intensief samenwerken, waar nog niet? Hoe 

gaat dat met schooltijden, pauzes etc. 

Allemaal vragen die u als ouder ook zult 

hebben, maar waarop we nog niet het 

antwoord weten. We zullen daarover in de 

komende maanden met antwoorden komen. 

 

Eén ding moet echter wel duidelijk zijn: het 

gaat ons om het welzijn en onderwijs aan het 

kind. Die mag dus niet de dupe worden van 

deze verhuizing en samenwerking. Het 

betekent ook dat niet alle leerlingen van de 



 

 

beide scholen zomaar door elkaar worden 

gemengd: kinderen van De Arend blijven leerling 

van De Arend en kinderen van De Wingerd 

blijven leerling van De Wingerd. 

Natuurlijk kan in de loop van de jaren hier iets in 

veranderen, maar ook dan zullen we op basis 

van de leerlingkenmerken en onderwijs-

behoeften onze indeling blijven maken. 

 

Ik merk uit reacties van collega’s dat er ouders 

zijn die heel veel vragen hebben over dit proces, 

alle vragen zijn welkom! Het kan echter wel 

voorkomen dat we niet meteen een antwoord 

kunnen geven. 

 

Ik begrijp dat dit bij u als ouders vragen oproept. 

Ik ben morgenavond 8 maart vanaf half 8, na 

de projectavond, in de hal van De Arend 

beschikbaar om al uw vragen te horen en 

waar mogelijk al een antwoord te geven! 

 

Project 

Nog een herinnering aan de presentatie van het 

project: morgenavond (donderdag 8 maart) van 

half 7 tot half 8 kunt u het werk van uw ( en de 

andere) kind(eren) bezichtigen. 

 

Zwemdiploma 

Afgelopen maandag hebben een aantal kinderen 

hun zwemdiploma gehaald! Allemaal van harte 

gefeliciteerd daarmee. 

Morgen is het de laatste keer schoolzwemmen. 

Vanaf maandag hebben we weer de ‘gewone’ 

lessen. 

 


