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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. We wensen u –alvast- een goed 

weekend! 

 

Agenda 

 

In de activiteitenkalender vinden we geen 

bijzondere activiteiten voor de kinderen. Het is de 

laatste week voor de herfstvakantie. 

 

Op maandag 29 oktober, meteen na de 

herfstvakantie staat WEL een activiteit, nl. een 

studiedag voor het personeel. De kinderen 

hebben dan vrij. 

 

Op 16 oktober vergadert de MR van De Arend. 

 

Mededelingen 

 

Telefonische bereikbaarheid. 

Volgende week hopen we onze nieuwe centrale 

te kunnen gebruiken. Dat maakt de 

bereikbaarheid beter. Nu werken we op De Arend 

en De Wingerd nog met afzonderlijke centrales, 

waardoor we niet onderling kunnen 

doorverbinden. Met twee gebouwen is dat best 

lastig. Het kan zijn dat we komende week nog wat 

kinderziektes tegenkomen, maar daarna zal de 

telefoon worden opgenomen met De Arend/De 

Wingerd en kunnen we intern doorverbinden. 

Herkenbaarheid De Arend. 

Er is inmiddels een offerte voor het aanbrengen 

van de nieuwe naamborden en vlaggenmasten. 

We waren eerst van plan om drie vlaggen te 

plaatsen: één van De Arend, één van De 

Wingerd en één van EduCare. Die laatste 

vervalt, er is niet voldoende ruimte op de 

pleinen om drie masten te plaatsen zonder dat 

dit de kinderen belemmert in hun spel. 

De oude borden van De Wingerd zullen 

weggehaald worden, zodat alleen de nieuwe 

logo’s van beide scholen op beide gebouwen 

geplaatst zijn. 

 

Schoolgids 

De schoolgids is af, op de 16e oktober hoop ik 

een akkoord van de MR te krijgen, waarna de 

gids ook voor u beschikbaar komt. 

 

Mobiele telefoon leerkrachten 

Bij de aanvang van dit cursusjaar heb ik de 

medewerkers gevraagd om hun mobiele 

telefoon tijdens de lessen niet te gebruiken. 

Leerlingen mogen dit ook niet. 

Nu is dat geen handig besluit geweest: omdat 

we in twee gebouwen zitten, kan het zijn dat de 

aanwezigheid/hulp van een collega uit het 

andere gebouw nodig is. Door dan toch óf even 

te bellen óf een whatsappje te sturen, kan de 

desbetreffende collega gevraagd worden te 

helpen.  

Dit betekent inderdaad dat leerkrachten in geval 

‘van nood’ hun mobiel gebruiken. 



Parro-app. 

Bij ons leerlingvolgsysteem en leerling-

administratie hoort een app waarmee we 

eenvoudig met ouders kunnen communiceren. 

Na de herfstvakantie zullen we daar als Arend 

gebruik van maken. We zoeken nog even uit hoe 

we dit precies gaan doen en wat de voorwaarden 

zijn. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer. 

 

Op De Wingerd is hier al ervaring mee opgedaan 

en ik begreep dat dit erg goed werkt! 


