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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Allen alvast een goed weekend! 

 

Agenda 

 

maandag 21 mei: 

- Tweede Pinksterdag: vrij. 

dinsdag 22 mei: 

- Juf Kramer werkt deze dag in groep B 

i.p.v. juf Westhuis. 

woensdag 23 mei: 

- Let op: de BONTE AVOND gaat NIET 

door!! Wordt nu dinsdag 3 juli a.s. 

donderdag 24 mei: 

- Juf Westhuis werkt vandaag in groep B 

i.p.v. juf Kramer. 

vrijdag 25 mei: 

- Geen bijzonderheden  

 

Mededelingen 

 

Bonte Avond 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al meegedeeld, 

hebben we besloten de bonte avond niet door te 

laten gaan. Op dinsdag 3 juli willen we een 

‘afscheidsavond’ organiseren in verband met de 

verhuizing naar de locatie van De Wingerd. 

 

Persoonlijk 

Ik wil u allemaal hartelijk danken voor het 

meeleven in de achterliggende periode rondom 

het overlijden en begraven van mijn 

schoonzoon, Jacko. Het heeft ons als gezin 

goed gedaan. 

Ik ben afgelopen maandag weer begonnen en 

het is fijn om de kinderen (en collega’s) weer 

dagelijks te ontmoeten. Het is wel weer 

wennen, er moet best nog wel wat gebeuren 

en er is ook nog wel wat blijven liggen, maar ik 

heb er het volle vertrouwen in dat dit wel weer 

in orde komt. 

 

Juf van Poelgeest 

Na de zomervakantie zal Juf van Poelgeest in 

Harderwijk gaan werken. Ze heeft dan zo’n 13 

jaar op De Arend gewerkt! Dit betekent wel dat 

we afscheid van haar gaan nemen. Daarover 

krijgt u nog nader bericht. 

Gelukkig maakt zij het met Simeon goed, ze 

hoopt nog wel met hem op school langs te 

komen. 

 

Pinksteren 

Komend weekend is het Pinksteren, het feest 

van de Heilige Geest. Ik hoop dat u allen deze 

Geest in uw leven mag ontvangen en vanuit de 

liefde van deze Geest ons leven mogen leiden. 

Als team willen wij in ieder geval vanuit deze 

Geest uw kinderen begeleiden! 

 

Een hartelijke groet, namens het team, 

Jantienus Ymker. 

 


