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Allen, mede namens het team, een hartelijke
groet, fijne feestdagen én hopelijk een gezond

Geachte ouder(s), verzorger(s),

en rijk gezegend 2019.

Dit wordt alweer de laatste nieuwsbrief van dit
kalenderjaar. De feestdagen staan weer voor de

Agenda

deur. Voor velen van ons een tijd van gezelligheid
en rust. Voor anderen wellicht ook een tijd van
terugzien op een bewogen jaar, waarin veel is

Dinsdag 8 januari:
-

meegemaakt.

Kinderen hebben vrij. Het team van De
Arend heeft de hele dag overleg over
de voortgang van het onderwijs én de

Als ik ’s morgens op mijn fiets stap, merk ik het

resultaten van de leerlingen.

ook: de dagen worden steeds korter… de
duisternis lijkt het te winnen van het licht. Ook in
het nieuws lijkt dat soms zo: het ene nare verhaal

Mededelingen

na het andere komt op ons netvlies: zal de
duisternis het écht gaan winnen van het licht?

Kerstfeest 2018
Gisteravond, zoals u al kon lezen in de inleiding,

Gisteravond vierden we het kerstfeest met de
kinderen en hun ouders. Als team hebben we
onze best gedaan om het blijde verhaal van de
geboorte van Jezus zo duidelijk mogelijk onder de
aandacht te brengen bij u en uw kind. Het was fijn
zovelen te mogen zien of ontmoeten! Daarin

hadden we ons kerstfeest. Natuurlijk hebben we
onze best gedaan om er een mooi en fijn feest
van te maken. We zijn dan ook erg benieuwd
wat uw ervaringen waren. U kunt ons dat laten
weten

door

een

mail

te

sturen

naar:

sbo@arendnunspeet.nl

wordt ook zichtbaar dat we er voor elkaar zijn.
Kerstfeest: hét feest waarin duidelijk wordt dat
uiteindelijk het Licht het toch van de duisternis
wint! Als merken we dat soms niet, al snappen we
daar niets van: dat is geloven…. Vasthouden aan
de belofte dat Gods Zoon ook ‘voor mij de Vrede
heeft gebracht’!

Studiedag 8 januari
Op deze dinsdag gaan we als team de
voortgang van het onderwijs bespreken: zijn de
doelen gehaald, kan de groepssamenstelling
hetzelfde blijven etc.
In het tweede deel van de dag bespreken we
alle leerlingen één voor één door.
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