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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Allen alvast een goed weekend. 

 

Agenda 

 

- Deze week zijn er geen bijzonderheden 

gepland. Als er geen zieke leerkrachten 

zijn, zullen de lessen gewoon doorgang 

vinden. 

 

Mededelingen 

 

Mobiele telefoon 

De laatste weken merken we dat de leerlingen, 

met name in de bovenbouw, zich minder goed 

aan de regels houden m.b.t. de mobiele telefoon. 

De afspraak op school is dat de telefoon uit gaat 

en wordt bewaard door de leerkracht. Als 

kinderen de telefoon zelf willen bewaren mag dat, 

mits de telefoon onder schooltijd uitstaat én we 

het toestel niet zien. Als dat wel gebeurt, nemen 

we de telefoon voor één nacht in en krijgt uw kind 

de telefoon pas de volgende dag (of na het 

weekend!) terug. Dat is vervelend en willen we 

liever niet: per slot van rekening geeft u de 

telefoon niet mee om op school te houden. Zou u 

uw kind willen vragen zich (weer) aan deze regels 

te houden? 

 

Formatie volgend jaar 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het 

rondkrijgen van de formatie voor volgend 

cursusjaar. Zodra we dit hebben afgerond, krijgt 

u daarvan bericht. 

Wel kunnen we alvast meedelen dat juf van 

Poelgeest volgend jaar niet terugkomt op De 

Arend, zij zal gaan werken op De Springplank 

in Harderwijk. 

Juf Alie zal volgend jaar wel een paar dagen bij 

ons blijven, zij zal samen met juf Westhuis een 

‘groep gaan draaien’. 

Ook weten we al dat juf Tineke, die vier jaar 

geleden bij ons vertrok, weer voor twee dagen 

bij ons terugkomt. 

 

Juf van Poelgeest 

Voor de activiteitenkalender: we zullen op 

dinsdagmiddag 10 juli afscheid nemen van juf 

van Poelgeest. U krijgt om 15:00 uur de 

gelegenheid om haar de hand te drukken. 

 

NIEUWE LEDEN OUDERRAAD GEZOCHT 

Voor het volgende schooljaar zijn wij op zoek 

naar nieuwe ouderraadsleden. De ouderraad 

van De Arend bestaat uit 8 leden, 7 actieve 

ouders en 1 teamlid van De Arend. Zoals het er 

nu naar uit ziet zijn we volgend jaar nog met 

maar 5 leden over. Dus uw hulp binnen de OR 

zou erg op prijs gesteld worden.  

De ouderraad verleent allerlei hand- en 

spandiensten bij activiteiten op school. Denk 

hierbij aan de Sinterklaasviering, de lopathon, 

de bonte avond. Ook innen zij de ouderbijdrage 

waarmee weer leuke dingen aangeschaft 

kunnen voor de kinderen op De Arend die niet 

door de overheid gesubsidieerd worden. Lijkt 

het u leuk mee te willen draaien in de OR? Of 

heeft u verdere vragen? Neemt u dan contact 



op met Liesbeth van het Goor, mailadres: 

lgoor@arendnunspeet.nl 

 

 

Bonte avond 3 juli 2018 

Zoals in vorige nieuwsbrieven al bekend gemaakt 

is wordt de bonte avond op dinsdag 3 juli 

gevierd. Voor de nieuwe ouders onder ons, de 

bonte avond is een gezellige avond op school. Op 

deze avond zijn er leuke activiteiten, lekkere 

versnaperingen en genoeg vertier voor jong en 

oud. We hopen ook u deze avond te ontmoeten! 

Dit jaar zal de bonte avond dezelfde opzet 

hebben als voorgaande jaren.  Met als grote 

verschil…alles zal gratis zijn! Behalve het rad van 

avontuur, daar zal een bijdrage voor gevraagd 

worden. Dus neem allen uw portemonnee mee. 

Er zijn weer genoeg leuke prijzen te winnen.  

Binnenkort zult u via briefjes en nieuwsbrieven 

meer informatie krijgen over de bonte avond. 

Voor nu willen wij u vragen of u goederen of 

cadeaubonnen heeft die gebruikt kunnen worden 

voor het rad van avontuur. Dus heeft u nog iets 

op zolder liggen wat ligt te verstoffen, nieuw en in 

de verpakking of heeft u een bedrijf en wilt u met 

dit bedrijf iets sponsoren? Dan kunt u dit 

meegeven aan uw kind of geven aan juf Liesbeth. 

Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

Vriendelijke groet, ouderraad De Arend 

 

Nieuwsbericht voor ouders 

Afgelopen najaar is de Kindermonitor uitgevoerd:  

Hét onderzoek naar de gezondheid en leefstijl 

van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Bijna 12.000 

ouders vulden de vragenlijst in! We stelden  de 

ouders vragen over onderwerpen als voeding, 

bewegen, slaap, pesten en weerbaarheid. Ook 

gaven ouders aan hoe zij de opvoeding ervaren 

en waar zij graag steun bij zouden willen hebben.  

De resultaten zijn nu bekend. Hieronder alvast 

een paar interessante uitkomsten:  

 

Met de meeste kinderen gaat het goed!  

 De gezondheid van 97% van de 

kinderen is goed tot zeer goed.  

 Ruim 7 op de 10 kinderen eet op 

minstens 6 dagen per week fruit en/of 

groente.  

 Acht op de 10 kinderen bewegen 

minstens 7 uur per week. 

 Bijna alle kinderen slapen voldoende. 

 

En verder … 

 9% van de kinderen heeft te maken 

gehad met een (echt)scheiding. En 

bijna 40% van deze kinderen heeft daar 

nu nog zorgen of problemen door. 

 Bijna 1 op de 4 ouders ervaart (enige) 

problemen met het opvoeden. 16% 

heeft het afgelopen jaar behoefte 

gehad aan deskundige hulp bij het 

opvoeden. 

 Ouders maken zich vooral zorgen over 

(faal)angst, onzekerheid en het social 

mediagebruik van hun kind. 

 Ongeveer 3 op de 10 kinderen is de 

afgelopen 3 maanden gepest, meestal 

op school. 

 Ongeveer de helft van de kinderen zit 

vaker achter een beeldscherm dan de 

‘norm’.  

 

Meer weten? Bekijk dan het GGD E-magazine! 
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