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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de week na 

de pinkstervakantie. We wensen u als team een 

goede vakantieweek toe! 

 

Agenda 

 

In de week van 17 juni zijn er – voor zover we dit 

nu weten – geen bijzonderheden gepland. 

 

Mededelingen 

 

Groep B 

In de vorige nieuwsbrief stond het ook al, maar nu 

ter herinnering nogmaals: groep B heeft morgen 

7 juni vrij i.v.m. afwezigheid van de leerkracht. 

Helaas was het ons niet gelukt een andere 

vervanger te vinden. 

 

Units ’s Heerenloo 

Afgelopen week zijn er bij het SO-gebouw (het 

gebouw waar de groepen A en B van De Arend 

ook zitten) twee units geplaatst in opdracht van ’s 

Heerenloo. Deze units worden gebruikt voor de 

naschoolse- en onderschoolse dagbehandeling, 

die op dit moment nog in het oude gebouw van 

De Arend gevestigd zijn. 

Dit betekent ook dat na de zomervakantie het 

oude gebouw van De Arend beschikbaar komt 

voor andere gebruikers. 

 

 

Ophalen en brengen van uw kind 

Naast de vele taxi’s die rijden, worden ook 

kinderen gebracht door hun ouders en/of 

verzorgers. Helaas gebeurt het nog te vaak dat 

daarbij verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. 

Deze situaties maken het risico op een ongeval 

met uw kind groter en dat is niet wat willen. 

Vandaar opnieuw onze oproep om de veiligheid 

van uw kind ook bij het halen en brengen in de 

gaten te houden en daarbij geen andere 

verkeersdeelnemers te hinderen. 

Een ander aspect wat we willen aangeven is de 

tijd waarop uw kind op school wordt verwacht. 

We hebben steeds kinderen die al heel vroeg 

(soms al rond 8 uur) op school zijn: dan is er 

nog geen toezicht! Ook zijn er regelmatig 

kinderen die nét iets te laat aankomen: om 10 

voor 9. Wilt u ons en uw kind helpen door uw 

kind tussen half 9 en kwart voor 9 op school 

aanwezig te laten zijn. 

 

Grote schoonmaak 

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Dat 

betekent grote schoonmaak! 

We zoeken vrijwilligers om ons bij deze grote 

schoonmaak te helpen. Deze wordt gehouden 

op maandag 15 juli en dinsdag 16 juli van 

9.00u-12.00u. 

U kunt zich hiervoor opgeven via 

administratie@dewingerdnunspeet.nl of bellen 

met 0341-253211. 

Wilt u hierbij aangeven of u komt schoonmaken 

op de SO of VSO locatie? 

Alvast hartelijk dank! 

Juf Ingrid 
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