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Leerlingvervoer
Op dit moment merken we dat er wat zorgen

Geachte ouder(s), verzorger(s),

zijn over het vervoer van de leerlingen: het gaat

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de

dan om verschillende zaken. Het is goed om

komende week. We wensen u alvast een fijn

nogmaals duidelijk te vermelden dat klachten

weekend (ook al duurt dat nog een paar dagen..)

over het vervoer bij de vervoerder en/of de
afdeling leerlingenvervoer van de gemeente

Agenda

worden gemeld. Uiteraard is het prettig dat wij
wel op de hoogte zijn van eventuele klachten,

Voor de komende week staan er geen bijzondere

zodat wij er – als er contact wordt opgenomen

activiteiten gepland voor de leerlingen.

– van op de hoogte zijn.

Als alles meezit, zullen de schoolverlaters
dinsdag 4 december de ADIT maken. Het zou fijn

Bereikbaarheid ouders

zijn dat uw kind dan aanwezig is. Mocht er sprake

Het is ons opgevallen dat sommige ouders

zijn van ‘niet zo fit zijn’, is overleg met de school

geen actueel nummer hebben doorgegeven

handig. Het is nl. niet eenvoudig om de ADIT later

waar we terecht kunnen als de ‘eerste

in te halen.

contactpersoon’ niet te bereiken is in het geval
van een ongelukje o.i.d. op school.

Aanvulling op de activiteitenkalender:

Het is in het belang van uw kind dat we altijd

19 december (woensdag): kerstviering hele

beschikken over de meest recente gegevens.

school van 17:30 – 19:30 uur.

U kunt dat doorgeven aan de administratie:
sbo@arendnunspeet.nl

Mededelingen
Ouderenquete
Kerstviering
Dit jaar willen we de kerstviering houden op
woensdagavond 19 december van 17:30 – 19:30
uur. U ontvangt op een later tijdstip nog meer

Als u nog niet uw enquete heeft ingevuld (vorige
nieuwsbrief),

dan

heeft

u

daarvoor

nog

gelegenheid. Geeft u het ingevulde formulier
mee aan uw kind?

informatie, voor nu is het genoeg om deze tijd –
indien nog mogelijk – in uw agenda te reserveren!
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