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4 april 2019, nr. 25 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Allen alvast een goed weekend! 

 

Agenda 

 

woensdag 10 april: 

- Kinderen vrij i.v.m. een studiedag van 

EduCare, de stichting waar De Arend van 

uitgaat.  

donderdag 11 april: 

- Vanaf 15:00 uur contactavond. 

vrijdag 12 april: 

- Koningsspelen 

 

Mededelingen 

 

Contactavond 

U heeft zich inmiddels kunnen aanmelden voor de 

contactavond. We wensen u goede gesprekken 

toe. 

 

Studiedag EduCare 

Eénmaal per twee jaar gaan de scholen van 

EduCare samen ‘op studie’. We hopen dit jaar stil 

te staan bij de verdere ontwikkeling van de 

stichting. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 12 april vieren we Koningsdag. 

Groep A, B, C en X vieren Koningsdag op 

school. Deze groepen beginnen met een ontbijt 

en gaan daarna  op school de Koningsspelen 

spelen. We gaan ontbijten rond 9 uur, dus een 

´licht ontbijt´ thuis is wel aan te raden.  Eten en 

drinken voor de kleine pauze is niet nodig.  

Groep A en B zijn om 12:00 uur vrij.  

Groep C en X zijn om 15:05 uur vrij.  

Groep D en E gaan naar sportpark de 

Wiltsangh in Nunspeet voor de Koningsspelen 

en krijgen daarna een lunch op school. Groep 

D en E zijn om 15:05 uur vrij.  

 
Het zou leuk zijn dat alle kinderen zoveel 

mogelijk in oranje kleren op school komen! 

 

Spaaractie handpoppen PLUS 

Inmiddels zijn er al veel zegels voor de 

handpoppen van supermarkt de PLUS 

ingeleverd bij juf Liesbeth. Hartelijk dank 

daarvoor! Heeft u nog zegels? Dan kunnen 

deze tot woensdag 17 april ingeleverd worden 

bij juf Liesbeth. 

 

Hulp gezocht 

Woensdag 24 april wordt het jaarlijkse 

voetbaltoernooi op De Wiltsangh gehouden. 

Ook onze school doet mee. Voor de “koek en 

zopie” kraam is de ouderraad op zoek naar 

ouders die deze middag een handje willen 

helpen. O.a. het opzetten van de kraam en 

koffie, thee en limonade schenken. Wilt u graag 

meehelpen? Stuur dan een mail naar 

lgoor@arendnunspeet.nl 
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