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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor komende 

week. Op De Arend wordt nu steeds meer 

zichtbaar dat we over drie weken alles voor de 

verhuizing klaar moeten hebben: steeds meer 

dozen en kratten worden gevuld. Voor de 

kinderen best onrustig, voor de leerkrachten niet 

minder. 

 

Agenda 

 

Maandag 2 juli: 

- Geen bijzonderheden. 

Dinsdag 3 juli: 

- Vanaf 18:00 uur de Bonte Avond, 

waarover u via uw kind al een uitnodiging 

hebt ontvangen. 

Woensdag 4 juli: 

- Om 11:00 gaan de kinderen voor een uur 

naar hun nieuwe groep van volgend jaar. 

Dat doen we dit jaar een week eerder 

i.v.m. de verhuizing. 

Donderdag 5 juli: 

- Geen bijzonderheden. 

Vrijdag 6 juli: 

- Geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Groepsindeling 

We hebben de groepsverdeling bijna definitief 

rond. U ontvangt als ouders nog een overzicht in 

welke groep uw kind wordt geplaatst, voordat we 

op 4 juli de kinderen in de nieuwe groep plaatsen. 

Ieder jaar zijn er wel een paar ouders die toch 

wel weer moeten wennen aan de groep waarin 

hun kind wordt geplaatst: binnen het team is 

hier zorgvuldig naar gekeken en binnen een 

kleiner wordende school zijn de keuzes daarbij 

best lastig. 

 

Doorschuiven leerlingen 

Zoals onder de agenda al staat, zullen we dit 

jaar de groepen een week eerder kennis laten 

maken met hun nieuwe groep. De laatste week 

zullen we veel tijd besteden aan het inpakken 

van de laatste dozen en kratten, waardoor het 

verschuiven niet zo handig is. Volgend jaar 

hopen we weer in de laatste week te 

verschuiven. 

 

Vakanties. 

Herfstvakantie van 22 oktober t/m 26 oktober. 

Kerstvakantie van 24 december t/m 4 januari. 

Voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 1 maart. 

Paasvakantie: Goede Vrijdag en Tweede 

Paasdag. 

Meivakantie van 29 april t/m 3 mei 

Hemelvaart van 30 mei t/m 31 mei. 

Pinstervakantie van 10 juni t/m 14 juni 

Zomervakantie van 22 juli t/m 30 augustus. 

 

Bonte avond 

 A.s. dinsdag is het zover! De bonte avond! De 

ouderraad is al volop bezig om er een 

geslaagde avond van te maken. Mocht u ons op 

deze avond nog een uurtje kunnen helpen, heel 

graag. Afgelopen week heeft uw zoon/dochter 

een invulstrook hierover mee gekregen. Mocht 

u deze onverhoopt kwijt zijn geraakt is een 



mailtje naar lgoor@arendnunspeet.nl ook 

voldoende.  

De OR wilt u er op wijzen dat uw kind a.s. vrijdag 

of maandag een envelop in de tas heeft zitten met 

consumptiebonnen voor gratis patat en een 

snack. Deze kunt u inleveren bij de patatkraam 

van Frites en Zo as dinsdag. We willen nogmaals 

benadrukken dat er gratis patat is voor de 

kinderen van De Arend, hun ouders, broertjes en 

zusjes. Opa’s, oma’s, buren, ooms, tantes zijn 

uiteraard ook welkom. Voor hen zal er genoeg 

ander lekkers zijn. Verder zijn alle activiteiten ook 

gratis, behalve het rad van fortuin. Neemt u 

daarvoor de portemonnee mee? We willen het 

kopen van loten van harte aanbevelen. Dit jaar 

willen we de opbrengst besteden aan het 

aanvullen van onze schoolbibliotheek.  

We hopen u allen as dinsdag van 18.00 tot 20.00 

te ontmoeten! 
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