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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit 

cursusjaar. Meteen ook de laatste vanuit het 

huidige gebouw van De Arend. Inmiddels zijn we 

volop bezig met het inpakken en het verhuizen. 

Een mooi thema is dat eigenlijk: inpakken en 

verhuizen. Paulus schrijft in één van zijn brieven 

hier ook over, dat we de tentpinnen niet te diep 

vast moeten slaan, omdat wij, mensen, hier geen 

blijvende plek hebben. In dat opzicht zijn we 

allemaal op doorreis naar het Vaderland. 

 

Het was een jaar waarin veel is gebeurd: we 

begonnen te werken met een nieuw rooster; de 

samenwerking met De Wingerd kwam meer tot 

stand; er was zorg en verdriet in de gezinnen en 

onder het personeel; er was ook vreugde en 

vrolijkheid in de gezinnen en onder het personeel. 

Volgend jaar starten we op een nieuwe locatie: 

dat is voor de kinderen spannend, maar geloof 

me, ook voor ons als team is dat best spannend! 

We hopen dan meer aandacht te hebben voor het 

gedrag van de kinderen, vooral in het 

woordgebruik: dat loopt nu wel eens wat uit de 

hand. 

Maar eerst: vakantie. Een periode waarin 

kinderen, ouders en wij als team van De Arend 

mogen uitrusten en nieuwe energie mogen 

opdoen. Ik hoop van harte dat u dat allen lukt: om 

die rust te vinden die u werkelijk tot rust brengt. 

Het zal u niet verbazen als ik zeg dat die rust 

vooral gevonden wordt in het ontmoeten van God 

in Zijn Woord, of in de vakantietijd ook in Zijn 

schepping! 

 

Allen, mede namens het team, van harte Gods 

zegen toegewenst, 

 

Jantienus Ymker. 

 

Agenda 

 

Let op: de eerste schooldag is 3 september! 

 

Mededelingen 

 

Lopathon 

Vorige keer berichtte ik u al over de inzet van 

de kinderen bij de lopathon. Inmiddels weten we 

ook wat die heeft opgebracht: € 1916 euro, 

waarvoor hartelijk dank! 

 

Nieuwe leerkrachten 

In de vorige nieuwsbrief deelde ik u mee dat we 

voor groep D nog op zoek waren naar een 

nieuwe leerkracht. Inmiddels hebben we twee 

leerkrachten kunnen benoemen. Het is nog wel 

de vraag of zij meteen na de vakantie kunnen 

beginnen: ze hebben nu nog een andere 

werkgever. 

Op maandag t/m woensdag komt juf Christine 

Belder (Elburg) lesgeven aan groep D. Op 

donderdag en vrijdag komt daar een andere juf. 

Zij moet e.e.a. nog afstemmen met haar 

werkgever, vandaar dat we haar naam nog 

even ‘onder de pet’ houden.  

Gelukkig hebben we juf Erna (Kiers) bereid 

gevonden om groep D eerst op te vangen, hetzij 

volledig, hetzij alleen voor de donderdag en 

vrijdag.  


