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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Volgens de weersberichten komt 

er weer een warm weekend aan, ik hoop dat u 

daar allen van kunt genieten. 

 

Agenda 

 

Woensdag 3 juli: 

- 18:00 uur BONTE AVOND 

Donderdag 4 juni: 

- 14:00 uur- 14:30 uur de lopathon. U bent 

als ouder van harte welkom om uw kind 

aan te moedigen! 

 

Mededelingen 

 

Processierups 

Helaas heeft de ‘eikenprocessierups’ ook één van 

de eiken in het speeltuintje bereikt. Hierdoor 

hebben we besloten voorlopig het speeltuintje 

niet te gebruiken. Inmiddels heeft de gemeente 

de rupsen verwijderd en zullen we in de loop van 

volgende week zien of we de leerlingen weer toe 

laten. 

De overlast van deze rups uit zich vooral in kleine 

jeukende bultjes, soms in groepjes, soms alleen. 

Dat hangt af van de mate waarin de haartjes zijn 

verspreid. 

Mocht uw kind ook haartjes opgelopen hebben, 

op internet kunt u tips vinden hoe daarmee om 

te gaan. 

 

Afwezigheid administratie 

Door familieomstandigheden heeft de 

administratie van De Arend deze week niet 

gewerkt. Het kan dus zijn dat mailtjes e.d. nog 

niet zijn doorgestuurd of behandeld. We hopen 

op uw begrip in deze situatie. 

 

Bonte avond (1) 

As woensdag is het zover! De bonte avond! 

Voor de nieuwe ouders onder ons…de bonte 

avond is een gezellige avond voor de 

leerlingen, ouders, broertjes, zusjes en verdere 

geïnteresseerden. Een avond vol leuke 

activiteiten, lekkere versnaperingen en gezellig 

samenzijn. U bent van harte welkom tussen 

18.00 en 20.00 in en om het VSO gebouw. Bij 

de ingang worden de strippenkaarten verkocht, 

deze kosten 3 euro. In de gemeen-

schapsruimte/keuken kunt u eten en drinken en 

in de hal worden de loten verkocht voor het rad 

van avontuur. In diverse klassen, de 

gymzaal  en op het plein zijn de spelletjes en 

overige activiteiten. We hopen u allen te 

ontmoeten om er samen een sfeervolle avond 

van te maken. 

Ouderraad De Arend 

 

 

 



Bonte avond (2) 

Nog een bericht over de bonte avond (as 

woensdag 3 juli). Afgelopen week heeft u een 

briefje via uw kind ontvangen met de vraag om 

hulp voor de bonte avond. Helaas hebben we op 

het moment van schrijven nog geen enkele 

reactie ontvangen. Dus nogmaals een oproep 

om het briefje in te vullen en mee te geven aan 

uw kind. Mocht u het briefje kwijt zijn geraakt kunt 

u ook een mail sturen naar 

lgoor@arendnunspeet.nl. Bij voorbaat dank! 

 

Vertrek juf Hilde 

Juf Hilde vertrekt per nieuwe cursusjaar. Ze heeft 

de ouders van De Wingerd daarover 

onderstaande brief gestuurd. Omdat ze ook 

betrokken was bij De Arend, nemen we deze brief 

in deze nieuwsbrief over. 

Beste ouders en verzorgers van De Wingerd,  

Zoals u weet is De Arend vanaf augustus 2018 bij 

De Wingerd op één locatie gekomen. Deze 

samenwerking was een verstandige keuze 

gezien het dalende aantal leerlingen op beide 

scholen. Dit alles heeft er onder andere voor 

gezorgd dat de leerlingen en u als 

ouders/verzorgers hebben ervaren dat er zaken 

veranderd zijn in het afgelopen jaar. In de 

afgelopen maanden hebben wij ook achter de 

schermen gewerkt aan de verdere ontwikkelingen 

van de samenwerkende scholen.  

Eén van deze veranderingen is het herindelen 

van de taken van het personeel van het Speciaal 

Onderwijs Centrum (SOC) Nunspeet. Doordat 

Jantienus Ymker een volledige werkweek heeft is 

mijn taak als locatieleider niet meer nodig. In het 

komende schooljaar zal elke afdeling een 

teamleider hebben.  

Dit gegeven was al geruime tijd bij mij bekend. 

Daarom ben ik, in het afgelopen jaar, op zoek 

gegaan naar een andere baan. Ik ben blij en 

dankbaar dat ik vanaf 01-08-2019 een werkplek 

als afdelingsleider heb gevonden op een VSO-

school in Emmeloord. Dit betekent dat ik vóór 

de zomervakantie afscheid ga nemen van De 

Wingerd en De Arend.  

Met veel enthousiasme en passie heb ik de 

afgelopen 12 jaar op De Wingerd gewerkt. In 

deze jaren heb ik verschillende taken gehad: 

groepsleerkracht, intern begeleider SO en 

VSO, stagebegeleider, teamleider, 

plaatsvervangend directeur en locatieleider. 

Het zijn leerzame en betekenisvolle jaren voor 

mij geweest.  

In deze jaren heb ik volop genoten en veel 

geleerd van uw kind en alle aspecten die hierbij 

horen. Wat een prachtig groep leerlingen zitten 

er bij ons op school. Ook kijk ik terug op de fijne 

contacten en samenwerking met u als 

ouders/verzorgers. Uw openheid en het delen 

van belangrijke zaken over ‘onze’ kinderen 

hebben mij vaak geraakt en enthousiast 

gemaakt.  

Bij deze wil ik u ontzettend bedanken voor de 

plezierige samenwerking en het gestelde 

vertrouwen in mij.  

Afscheid nemen vind ik best lastig maar hoort 

ook bij het leven. Wat zijn er door de jaren heen 

mooie herinneringen ontstaan. Deze neem ik 

mee. Boven alles mogen wij weten dat God 

voor ons allemaal zorgt. In dat vertrouwen 

kunnen en mogen wij de toekomst ingaan en 

open staan voor al het nieuwe wat op ons op 

pad gaat komen.  

Er gaat een afscheidsmoment komen. Ik zou 

het ontzettend fijn vinden om u daar te 

ontmoeten zodat wij elkaar een hand kunnen 

geven. De datum wordt binnenkort aan u 

doorgegeven.  

Met vriendelijke groeten,  

Hilde van Eldik 
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