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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. De kinderen zijn intussen alweer 

helemaal gewend aan school en de koudere 

temperaturen. Het is fijn dat na de vakantie alle 

kinderen weer op school konden zijn. 

 

Agenda 

 

Maandag 5 november 

- 19:30 Ouderavond (gezamenlijk) 

Dinsdag 6 november 

- Luizencontrole (geen vlechtjes, gel etc.) 

Woensdag 7 november 

- Dankdag voor gewas en arbeid. 

 

Mededelingen 

 

Bij de agenda 

Via de administratie hoorde ik dat er nog niet 

zoveel ouders hadden gereageerd op de 

uitnodiging voor de ouderavond. Mocht u 

maandagavond wel aanwezig willen zijn, maar u 

nog niet hebt opgegeven, wilt u dit dan doorgeven 

aan de administratie? sbo@arendnunspeet.nl 

 

Voor kinderen die op dankdag ’s morgens naar de 

kerk gaan, wordt verlof gegeven. Wilt u in dat 

geval aan de leerkracht van uw kind doorgeven 

dat uw kind afwezig is én wilt u dan ook aangeven 

welke kerkdienst uw kind dan gaat bezoeken? 

Vlag en logo 

Als het goed is, zijn woensdagmiddag de logo’s 

en vlaggen van De Arend bij onze ‘nieuwe’ 

school geplaatst. 

 

 

Leerlingenraad 

Op De Arend willen we met een leerlingenraad 

gaan werken. In zo’n leerlingenraad wordt met 

een aantal kinderen (uit groep C, D en E) 

gesproken over wat de kinderen van de school 

vinden. Dit kan gaan over het gebouw, de 

manier van werken, de leerkrachten 

enzovoorts. Deze raad komt zo’n 3 keer per jaar 

bij elkaar en we willen ook daadwerkelijk wat 

doen met de uitkomsten van dit gesprek. Op 

deze manier kunnen we de leerlingen meer bij 

de school betrekken. 

De verslagen van de leerlingenraad zullen in de 

MR-vergaderingen als ingekomen stuk worden 

meegenomen, zodat ook de oudergeleding op 

de hoogte blijft van de invloed van de leerlingen. 

Inmiddels zijn er uit de groepen C, D en E 

afgevaardigden, zodat binnenkort de eerste 

vergadering plaats kan vinden. 
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Ondersteuningsplanraad Zeeluwe 

Onze school maakt deel uit van een 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs, 

Zeeluwe. Dit samenwerkingsverband kent een 

ondersteuningsplanraad waarin ouders en 

leerkrachten zitting hebben om het beleid van 

Zeeluwe te volgen en te toetsen. Vergelijkbaar 

met een MR van de school eigenlijk. Leden 

hebben zitting voor een bepaald aantal jaren en 

nu is het zover dat Zeeluwe op zoek is naar 

nieuwe OPR leden. Bij deze nieuwsbrief treft u 

een bijlage aan met informatie hoe u – als u 

interesse heeft – zich kunt aanmelden. 

 

Naschoolse Dagbehandeling 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een folder 

van Naschoolse Dagbehandeling. Mocht u vinden 

dat uw kind hier voor in aanmerking komt, dan 

kunt u daarover contact opnemen met  

’s Heerenloo of met mevr. Lubbersen, de 

orthopedagoge van De Arend. 

 

Aanvulling activiteitenkalender 

In de jaarplanning hebben we twee 

contactavonden vergeten op te nemen in de 

kalender. Wilt u de volgende data noteren op uw 

activiteitenkalender: 

Dinsdag 20 november en donderdag 11 april. Dit 

zijn de ‘tussendoor’ gesprekken, waarin u met de 

leerkracht van uw kind over de voortgang kunt 

spreken. De gesprekken n.a.v. de toetsen staan 

al op de kalender. 

 

 


