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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u – een dag later dan u gewend 

bent – de nieuwsbrief voor komende week. We 

wensen u ook nu weer een goed weekend toe. 

 

Agenda 

 

Voor de kinderen is komende week een  ‘gewone’ 

week. Er staat geen activiteit in de kalender. 

Gezien de weersvoorspellingen hebben we wel 

kans op een paar warme dagen: misschien wat 

vaker naar buiten? 

 

Mededelingen 

 

Vakanties 2019-2020 

We hadden de vorige nieuwsbrief de vakanties 

voor het volgende cursusjaar al willen doorsturen, 

maar dat bleek er bij in geschoten te zijn. Nu een 

overzicht: 

Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober  

Kerstvakantie   23 t/m 3 januari  

Voorjaarsvakantie  24 t/m 28 februari  

Paasdagen   10 t/m 13 april  

Meivakantie   27 april t/m 8 mei  

Hemelvaartsdagen  21 en 22 mei  

Pinksterdag   1 juni  

Zomervakantie   20 juli t/m 28 augustus  

De studiedagen zijn nog niet gepland. Deze 

worden vermeld op de schoolkalender 2019-

2020.  

Commissie van Begeleiding 

In de schoolgids staat dat er aan De Arend een 

commissie van begeleiding verbonden is. In 

deze commissie zitten vanuit De Arend de 

Intern Begeleider, de orthopedagoog en de 

directeur. Daarnaast zitten ook de 

schoolmaatschappelijk werker en jeugdarts in 

deze commissie. 

In deze commissie bespreken we onze zorg 

over onze leerlingen. Als uw kind in deze 

commissie besproken wordt, krijgt u daarover 

een mail of telefoontje. Daarin geven we aan 

waarom uw kind in de commissie van 

begeleiding besproken wordt. Na het overleg 

koppelen we naar u terug wat er uit het gesprek 

gekomen is. 

Waarom deze informatie? In het kader van de 

Wet Gegevensbescherming, dienen we u als 

ouders altijd op de hoogte te brengen als wij 

met mensen van buiten de school over uw kind 

spreken. 

 

Zwemactiviteit Gewoon Samen Doen! 

Gewoon Samen Doen! is de nieuwe naam voor 

activiteiten voor kinderen/jongeren met ASS 

en/of een verstandelijke-/ lichamelijke 

beperking. Onder deze naam zullen er door 

Goed Bezig Oldebroek, regelmatig activiteiten 

worden georganiseerd voor de bovenstaande 

doelgroep 

 

 

 



Eerste activiteit  

De eerste activiteit is op zaterdag 22 juni. Het 

betreft zwemmen bij zwembad de Veldkamp in 

Wezep. Het zwembad opent speciaal voor 

Gewoon Samen Doen! het bad van 16:00 – 17:00 

uur, tegen een actietarief van 2 voor de prijs van 

1. Op dit tijdstip zal het naar verwachting rustiger 

zijn, zodat de kinderen/jongeren optimaal kunnen 

genieten. 

Ken je anderen die hier ook geïnteresseerd in 

zouden zijn? Nodig ze gerust uit. 

Aanmelden is niet nodig. 

  

 

 


