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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Vanmorgen zijn we begonnen met onze Paas 

Sing In: prachtig om de kinderen te horen zingen. 

Wij vonden het als team ook erg fijn dat er zoveel 

ouders aanwezig waren om mee te zingen! 

Wellicht ontvangt u – later – nog wel meer 

terugblikjes via de Parro-app. 

 

Agenda 

 

Volgende week maandag hebben de kinderen vrij 

i.v.m. Tweede Paasdag. De rest van de week is 

er gewoon school.  

Hierin wijken we af van (sommige) basisscholen 

in de omgeving, zodat het kan zijn dat niet al uw 

kinderen tegelijk vrij hebben. 

 

maandag 22 april: 

- Geen school, tweede Paasdag. 

woensdag 24 april: 

- ’s Middags schoolvoetbaltoernooi. 

 

De week daarop is het meivakantie. De lessen 

beginnen weer op 6 mei. 

 

Mededelingen 

 

Nieuwsbrief volgende week 

Volgende week komt er geen nieuwsbrief i.v.m. 

mijn (Jantienus) afwezigheid. Ik ga volgende 

week mee met de VSO van De Wingerd op 

schoolkamp in Hoge Hexel. 

Mevr. (Hilde) van Eldik zal mijn honneurs 

waarnemen, bij dringende zaken kunt u bij haar 

terecht. Zaken die wat langer kunnen blijven 

liggen, kunt u gewoon naar mij mailen. 

 

Voetbaltoernooi 24 april as 

As woensdag 24 april wordt het jaarlijkse 

voetbaltoernooi op De Wiltsangh te Nunspeet 

gehouden. U bent allen van harte uitgenodigd 

om “onze” leerlingen aan te moedigen. Op het 

terrein van De Wiltsangh staat de ouderraad 

van De Arend met een kraam. U kunt hier 

terecht voor een kopje koffie, thee en een 

gezellige ontmoeting met elkaar. Voor de 

kinderen is er ranja en iets lekkers. Voor de 

voetballers…lever aan het einde je tenue in bij 

de kraam, dan krijg je een zakje chips. Hopelijk 

tot woensdag! 

 

Vakantiekamp  

Onze IB, Heidi Hoeven, heeft informatie 

ontvangen voor vakantiekampen voor kinderen 

die erg onzeker zijn. Stichting De Ster 

organiseert deze kampen. U kunt voor meer 

informatie contact met Heidi opnemen 

(h.hoeven@arendnunspeet.nl) 
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