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11 september 2018, nr. 1 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij mag ik u de eerste nieuwsbrief van dit 

cursusjaar aanbieden. Eigenlijk wel een beetje 

aan de late kant, we zijn inmiddels al in de tweede 

schoolweek. U zult begrijpen dat dit te maken 

heeft met de verhuizing die we in de 

zomervakantie hebben gedaan. 

Toen we als team in de 6e vakantieweek op 

school kwamen, stonden beide gebouwen vol met 

kratten, rolcontainers, dozen en meubels. De 

meubels waren daarbij gelukkig al in de juiste 

lokalen en kantoren gezet, maar we moesten 

meer dan 300 bakken uitpakken en de spullen 

ene plek geven. 

Uiteindelijk was het vrijdag 30 augustus al 

helemaal niet meer zo vroeg dat we echt alles 

hadden opgeruimd en klaar waren om de 

kinderen te kunnen ontvangen. 

In de week van 27 augustus werd ook nog de unit 

neergezet, zodat ook daarin veel opgeborgen kon 

worden. 

 

En toen kwamen de leerlingen! Vol verwachting 

waren ze naar hun nieuwe school en wij waren 

als team even nieuwsgierig hoe dat zou gaan met 

alle leerlingen van beide scholen. 

Na ruim een week kan ik u wel vertellen dat dit 

best goed gaat! De kinderen zien elkaar ’s 

morgens en ’s middags als de school aan- en 

uitgaat. De tijden daartussen zien de kinderen 

vooral de leerlingen van de eigen school. De 

kinderen van De Arend geven aan dat ze het plein 

geweldig vinden en ook nu, terwijl ik dit zit te 

typen, hoor ik enthousiaste trommelgeluiden! 

De eerste week hebben wij de kinderen als 

team telkens vanaf het plein opgewacht en een 

plek gegeven, de komende weken zal dat wel 

afgebouwd worden: onze kinderen weten waar 

ze moeten zijn. 

 

Agenda 

 

12 t/m 14 september (woensdag t/m vrijdag) 

gaan de kinderen van groep D en E op 

schoolkamp naar Gorssel. De juffen Roza, 

Christine, Jolanda en de meesters Zonnenberg, 

Polman en Ymker gaan als begeleiders mee. 

 

Donderdag 13 september gaan de kinderen van 

groep A t/m C op schoolreis, waarbij de rest van 

het team mee zal gaan. 

 

Volgende week donderdag, 20 september, is de 

jaarlijkse informatieavond waarin de 

leerkrachten van uw kind kennismaken en het 

jaarprogramma vertellen. U bent welkom vanaf 

19:30. De ouders van de kinderen uit groep A 

en B kunnen naar het linker gebouw, de ouders 

van de overige groepen naar het rechter 

gebouw. 

 

Mededelingen 

 

Schoolkamp 

Tijdens schoolkamp is juf Hilde (locatieleider 

beide scholen) bereikbaar voor vragen. U kunt 

daarvoor gewoon het nummer van De Arend 

bellen. 

 

 



Informatieavond 

Bij de agenda leest u al over de informatieavond. 

U ontvangt daarvoor geen aparte uitnodiging 

meer! Allen welkom op 20 september om 19:30 

uur op de Oosterlaan! 

 

Activiteitenkalender 

Door de verhuizing en volle agenda voor de 

zomervakantie is de activiteitenkalender nog niet 

af. Vandaag hopen we ‘m naar de drukker te 

brengen, zodat we binnenkort de kalender aan uw 

kind mee kunnen geven. 

 

Schoolgids 

De schoolgids moet ook nog bijgewerkt, dat gaat 

volgende week gebeuren. Zodra deze gereed is, 

krijgt u daarvan bericht. 

 

Personeel 

Zoals uw kind misschien al heeft verteld, is in 

groep D juf Christine begonnen. Zij werkt 

maandag t/m woensdag in deze groep. Juf Erna 

werkt voorlopig op donderdag en vrijdag, totdat juf 

Lucia beschikbaar komt. Juf Lucia zal de rest van 

het jaar naast juf Christine de groep leiden. 

 

In groep C werkt naast juf Kramer (maandag t/m 

woensdag) ook juf Tineke op donderdag en 

vrjidag. 

Op woensdag is juf Annewil aanwezig om juf 

Kramer te assisteren. Juf Annewil is naast haar 

werk op De Arend ook bezig met een onderzoek 

naar het integraal kindcentrum. 

 

Maandag 17 september zal juf Petra beginnen als 

begeleider van een tweetal kinderen, daarnaast 

kan zij mogelijk ook af en toe bijspringen in de 

groepen. 

 

 

Halen en brengen van kinderen 

Het is goed te begrijpen dat er meer drukte in 

de Oosterlaan, bij bussen en de pleinen is nu 

De Arend en De Wingerd op één locatie zitten. 

Deze week is er al heel veel goed gegaan maar 

er waren soms onveilige situaties.  

Wij willen voorkomen dat er ongelukken 

gebeuren en daarom komen er afspraken op 

papier.  

Deze brief ontvangen alle ouders/verzorgers 

van De Arend en De Wingerd volgende week. 

 

Luizenouders 

We houden een aantal keren per schooljaar een 

luizencontrole in de 5 groepen. Er zijn nu 2 

moeders die in de groepen gaan controleren. 

We zouden hier graag nog 1 moeder/ vader bij 

willen hebben. Wilt u zich opgeven als 

“luizenmoeder/ luizenvader”, mail dan naar: 

h.hoeven@arendnunspeet.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

Juf Heidi  (Hoeven) 

 

Vraag groep C. 

Vraagje voor in de nieuwsbrief vanuit groep C.  

Groep C is op zoek naar een tosti-apparaat en 

een waterkoker. 

Of een sponsor voor nieuwe apparaten of 

tweedehands. 

Groep C is ook nog op zoek naar kleine 

autootjes en andere vervoersmiddelen om mee 

te spelen. 

 

 

Bijdrage sociaal-culturele activiteiten: zodat 

iedereen kan meedoen! 

 

Muziek maken, sporten, het jaarlijkse 

schoolreisje, kaartjes voor die leuke 

theatervoorstelling of een abonnement op de 

mailto:h.hoeven@arendnunspeet.nl


bibliotheek? Activiteiten waar iedereen graag aan 

mee zou willen doen, maar die helaas niet voor 

iedereen te betalen zijn. Geldt dat ook voor u? 

Dan biedt de bijdrage sociaal-culturele activiteiten 

misschien uitkomst. Dit is een regeling voor 

inwoners met een laag inkomen waarmee u 

bepaalde uitgaven kunt betalen.  

 

Voor volwassenen bedraagt de bijdrage per 

kalenderjaar maximaal € 150,- en per kind € 300,-

. Hiervan kunt u kosten betalen voor contributies 

voor bijvoorbeeld muziek- en sportverenigingen, 

de aanschaf van sportkleding, lidmaatschappen 

voor de krant of bibliotheek, maar ook 

schoolreisjes of kaartjes voor een 

theatervoorstelling of een museum.  

 

Voor wie is de bijdrage sociaal-culturele 

activiteiten? 

De bijdrage sociaal-culturele activiteiten is er voor 

inwoners in onze gemeente die moeten 

rondkomen van een laag inkomen. Voor 

alleenstaanden en alleenstaande ouders geldt 

dat het inkomen in de afgelopen 3 maanden niet 

hoger was dan € 1.136,08 per maand en voor 

gehuwden of samenwonenden € 1.622,98  per 

maand. Daarnaast mag uw vermogen op het 

moment van aanvraag niet hoger zijn dan € 

6.020,- voor alleenstaanden of € 12.040,- voor 

alleenstaande ouders, gehuwden of 

samenwonenden.  

 

Vraag de bijdrage aan! 

Denkt u in aanmerking te komen voor de 

activiteitenbijdrage?  Download een 

aanvraagformulier op de website en print het 

uit.  De ingevulde versie stuurt u daarna op naar 

de gemeente.  

 

Meer regelingen 

De gemeente Nunspeet heeft nog meer 

regelingen voor mensen met een laag inkomen. 

Klik op de button “Minimaregelingen” op de 

homepage van  www.nunspeet.nl    

 

http://www.nunspeet.nl/

