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8 november 2018, nr. 8 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Allen alvast een goed weekend! 

 

Agenda 

 

In de activiteitenkalender vinden we voor de 

komende week geen bijzondere activiteiten. Dit 

betekent niet dat er geen bijzondere dingen 

gebeuren. 

Donderdag 15 november zijn zowel juf Roza als 

juf Liesbeth afwezig. De groep van juf Roza wordt 

vervangen door juf Greta en voor juf Liesbeth 

komt juf Westhuis speciaal naar school! 

 

Mededelingen 

 

Parro-app. 

Op de ouderavond van 5 november konden we 

zo’n 30 ouders ontmoeten, zowel van De Arend 

als van De Wingerd. Eén van de puntjes die aan 

de orde kwamen was het werken met de 

zogenaamde Parro-App.  

U ontvangt binnenkort een formulier waarop u 

kunt aangeven waarvoor u toestemming geeft in 

het kader van de privacy. Eén van de vragen is of 

u toestemming geeft om uw mobiele nummer te 

mogen gebruiken voor het toevoegen in de Parro-

app. Andere ouders krijgen dit nummer overigens 

niet te zien, alleen de leerkracht / school kan door 

middel van deze app berichtjes sturen. 

Contactavond 20 november 

U ontvangt eveneens binnenkort een 

uitnodiging voor de contactavond van 20 

november. Dit is een avond waarop u in 

gesprek kunt gaan over hoe het met uw kind 

gaat. Op deze avond zijn geen rapportcijfers of 

andere toetsgegevens aanwezig: het is een 

tussentijds moment om – als u dat op prijs stelt- 

over uw kind te spreken. 

 

Fruit eten 

Ook dit jaar doen we weer voor een periode van 

een half jaar mee met de actie ‘fruit eten’. 

Kinderen krijgen een aantal malen per week 

vers fruit te eten, waarbij er variatie zal zijn in 

het aanbod. Het doel van deze actie is dat 

kinderen (en hun ouders) meer fruit gaan eten. 

 

Schoolverlaters 

Binnenkort krijgen de ouders van de kinderen 

die van school kunnen een uitnodiging voor een 

voorlichtingsavond. Op deze avond zullen we 

uitleggen hoe we tot de keuze van 

schoolverlaten komen, omdat niet alle kinderen 

die van school kunnen ook van school gaan. 

We willen nu alvast aangeven dat we alle 

uitgenodigde ouders op deze avond 

verwachten, omdat voor het af te nemen 

onderzoek een handtekening van de ouders 

noodzakelijk is. 

 

Ouderenquete 



Door de omstandigheden in mijn gezin in het 

voorjaar, is de ouderenquete blijven liggen. Toch 

willen we graag weten hoe de ouders De Arend 

ervaren. We zullen u binnenkort een formulier 

‘onder ogen’ geven, waarop u uw mening kunt 

aangeven. We zijn nog aan het afwegen of we dat 

op de contactavond doen of via de nieuwsbrief. U 

wordt op de hoogte gehouden. 

 

Hekwerk 

Vandaag zal – als het allemaal lukt – een 

aanpassing aan het hek worden gedaan, 

waardoor de scholen toegankelijker worden. Er 

komt een bel bij het hek, zodat u zich kunt melden 

en het hek op afstand kan worden geopened. 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad zal maandag 12 november 

voor het eerst bij elkaar komen. 

 

Bollenactie 

Deze week hebben de leerlingen de bestelde 

Amaryllis-bollen meegekregen. Het is een groot 

succes geworden, maar liefst 633 bollen zijn er 

besteld.  We zouden het op prijs stellen dat het 

geld uiterlijk 20 november 2018 bij de 

groepsleerkracht wordt  ingeleverd. 

 

 

 


