
 

 
 

Uitnodiging voor de extra OuderAvond: 

Samengaan van De Arend en De Wingerd 
 

Nunspeet, 1 juni 2018 

 

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen van De Arend en De Wingerd, 

 

Zoals u weet gaan De Arend en De Wingerd vanaf 1 augustus 2018 samen verder op één locatie. Voor 

iedereen gaat er veel veranderen. Achter de schermen is hier al het nodige werk voor verzet.  Tijdens deze 

avond wordt u geïnformeerd over de gezamenlijke plannen. Ook zal er gelegenheid zijn voor het stellen van 

vragen en/of opmerkingen over het samengaan van De Arend en De Wingerd. U bent van harte 

uitgenodigd voor deze informatieve OuderAvond.  
 

Het doel van deze avond is: 

Het geven van de inhoudelijke en praktische informatie over de verhuizing van De Arend en  

de wijze waarop de 2 scholen in beide gebouwen van De Wingerd hun intrek gaan nemen. 
 

Datum : Donderdag 14 juni 2018 

Locatie : VSO De Wingerd (het rechter gebouw) 
    Oosterlaan 147 te Nunspeet 

Inloop : Vanaf 19.10u  

Tijd  : 19.30u - ± 21.00u.  
 

Agenda voor deze avond: 
 

1. Opening  door Albert v.d. Streek en Jantienus Ymker. 

2. Toelichting op het doel van deze OuderAvond. 

3. Albert v.d. Streek geeft een toelichting op zijn vertrek.   

4. Jantienus Ymker en Hilde v. Eldik presenteren de praktische zaken:  

Wie zit waar? en De grote lijnen van de verhuizing? 

5. Filmbeelden van De Arend en De Wingerd. 

6. Toelichting vanuit het proces van het strategisch beleid van EduCare door Wally Marchand. 

7. Vragen n.a.v. het gepresenteerde. 

8. Rondleiding door de beide gebouwen. 
 

Wij willen graag weten hoeveel belangstellenden er komen. Vóór 12 juni kunt u zich aanmelden, via de 

mail, bij de administratie van de eigen school: 
 

De Arend: sbo@arendnunspeet.nl  | De Wingerd: info@dewingerdnunspeet.nl  
 

Wij ontmoeten u graag op 14 juni a.s.  
 

Met vriendelijke groeten,  

De teams van De Arend en De Wingerd 
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