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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor komende 

week. In school merken we nu toch echt wel dat 

de laatste weken zijn aangebroken: overal staan 

‘brokjes’ musical, de laatste zaken voor volgend 

jaar moeten geregeld… 

 

Agenda 

 

Maandag 8 en dinsdag 9 juli: 

- Rapportgesprekken. Afspraken zijn via 

de leerkracht gemaakt. 

 

Mededelingen 

 

Groepsverdeling 2019-2020 

Tijdens de rapportgesprekken krijgt u ook te 

horen in welke groep uw zoon/dochter wordt 

geplaatst in het nieuwe cursusjaar. 

We zullen opnieuw met vijf groepen werken: 

Groep A : juf Greta en juf Jolande 

Groep B: juf Westhuis en juf Alie 

Groep C: juf Kramer en juf Tineke 

Groep D: Juf Christine en juf Lucia 

Groep E: Juf Roza en meester Zonneberg. 

 

Afscheid collega’s  
Na de zomervakantie komen een aantal 

medewerkers niet terug op De Wingerd of De 

Arend. Van De Wingerd vertrekken: Hilde, Janine, 

Demi, Melanie en Jaap. Van De Arend 

vertrekken: Ilviënne, Marloes en Miranda. Wij 

willen u de gelegenheid bieden om van deze 

medewerkers afscheid te kunnen nemen. 

 

Wanneer :dinsdag 16 juli 2019  

Tijd  :9.00u – 15.00u voor alle  

   leerlingen 

  14.30u – 15.30u afscheids- 

  receptie voor alle ouders,  

  verzorgers. 

Waar :  VSO gebouw, gemeenschaps- 

ruimte 

 

Lief en Leed collega’s 

Elma, Ingrid en Frieda 

 

Bonte avond 

Wat een prachtige, feestelijke avond hebben we 

afgelopen woensdag gehad tijdens de bonte 

avond. Ten eerste willen we alle hulpouders en 

ouderraadsleden hartelijk bedanken, zonder 

jullie was de avond lang niet zo geslaagd! Ook 

willen we alle ouders, broertjes, zusjes, 

grootouders en verdere geïnteresseer-

den  bedanken, mede door jullie komst hebben 

we een mooi bedrag van rond de  900 euro 

opgehaald. Hiervan krijgt u in 1 van de volgende 

nieuwsbrieven te horen wat er met het geld 

gedaan is. Alle groepen maken een 

wensenlijstje en de ouderraad gaat kijken welke 

wensen er in vervulling gaan. Als team hebben 

we genoten van al die stralende gezichten van 

onze leerlingen. 



 

Ouderraadsleden gezocht 

Voor komend schooljaar zijn we dringend op zoek 

naar meerdere ouderraadsleden. Er stoppen, 

helaas, 4 leden. Daardoor blijft er maar 1 

ouderraadslid over. U begrijpt, de nood is hoog! 

De ouderraad verleent hand- en spandiensten 

rond allerlei activiteiten op school. Denk hierbij 

aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de 

koningsspelen en de bonte avond. Vindt u het 

leuk om samen met ons de handen uit de 

mouwen te steken? Spreekt het u aan om tijdens 

deze activiteiten een stapje harder te zetten en de 

school vaker van binnen te zien? Stuur dan een 

mail naar Liesbeth van het Goor, 

lgoor@arendnunspeet.nl Heeft u vragen dan kunt 

u zich ook wenden tot dit mailadres.  
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