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5 september, nr. 1 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het 

nieuwe cursusjaar. We mochten maandag-

morgen allemaal weer gezond en uitgerust 

beginnen! Iets om dankbaar voor te zijn. 

Allen een hartelijke groet van het team van De 

Arend. 

 

Agenda 

 

Voor de komende week zijn er geen speciale 

activiteiten met de kinderen. 

 

Mededelingen 

 

Verschijnen nieuwsbrief 

Dit cursusjaar verschijnt de nieuwsbrief iets 

minder vaak dan vorige jaren. Doordat we gebruik 

maken van de Parro-app, wordt al veel informatie 

vanuit de groep gedeeld en is de brief niet altijd te 

vullen. 

Dit jaar krijgt u de nieuwsbrief na volgende week 

om de veertien dagen. 

 

Schoolkamp 

Binnenkort (18 september) vertrekken de 

groepen D en E weer naar schoolkamp. Daarover 

heeft u een schrijven gehad voor de 

zomervakantie. Nog niet alle ouders hebben 

betaald. Hierbij een vriendelijk verzoek om dit 

z.s.m. te regelen. In de brief staat per ongeluk een 

fout in het rekeningnummer: PABO moet RABO 

zijn. 

 

Ouderraad De Arend 

Voor de vakantie heeft u in de nieuwsbrief 

kunnen lezen dat de ouderraad van De Arend 

dringend op zoek is naar nieuwe leden om De 

Arend te komen versterken. Met name tijdens 

activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en de 

feestavond aan het einde van het schooljaar is 

hulp vanuit de ouderraad hard nodig. We willen 

u nogmaals vragen of u mee wilt helpen en deel 

wilt nemen in de ouderraad. Ook ouders van 

nieuwe leerlingen zijn welkom om te reageren. 

U kunt zich aanmelden bij (juf) Liesbeth van het 

Goor door een mail te sturen naar 

lgoor@arendnunspeet.nl . Wilt u meer 

informatie over het reilen en zeilen van de 

ouderraad? Ook dan zien we uw mail graag 

tegemoet!  

 

Daily Mile 

Ook dit jaar zullen we – na de eerste weken – 

weer de Daily Mile gaan lopen. De kinderen 

lopen, joggen of rennen met hun klasgenoten in 

de veilige omgeving van hun eigen schoolplein. 

Iedereen doet met plezier mee – het is geen 

gymles en het is niet competitief – en 

ondertussen bouwen ze aan hun conditie, 

relaties, vertrouwen en veerkracht. 

Wanneer kinderen weer in het klaslokaal zijn, 

helpt het de kinderen zich te focussen en zoals 
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elke lichamelijke activiteit vergroot het de 

prestaties. Belangrijk is dat het tegemoet komt 

aan wat een kind nodig heeft – en dat allemaal in 

die gouden 15 minuten – namelijk: Plezier, 

Vrienden, Frisse lucht, Concentratie en als laatste 

komt daar natuurlijk nog Fitheid bij. 

Meer informatie: www.thedailymile.nl 

Activiteitenkalender 

De activiteitenkalender ligt op dit moment bij de 

drukker. Zodra we deze ontvangen, wordt de 

kalender aan de kinderen meegegeven. Dit jaar 

hebben we er voor gekozen om de kalender 

samen met De Wingerd uit te geven, dat heeft u 

meteen paraat wanneer er activiteiten op De 

Wingerd zijn. 

 

Schoolgids 

De schoolgids voor het komende jaar staat 

inmiddels op de website. 

 

Teamleider SBO 

Vanaf 1 augustus jl. is Wim Zonnenberg 

teamleider op De Arend. Dit betekent dat u ook bij 

hem terecht kunt met vragen over de school.  

 

Afwezigheid juf Jolande (groep A) 

Juf Jolande is de komende twee weken afwezig. 

Op de dins- en donderdagen zal juf Greta haar 

vervangen. 

Op de woensdagen zal dat juf Everdien zijn. 
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