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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van  

een veelbewogen schooljaar.  

- Het pensioen van meester Polman waarbij 

we geen afscheid van hem konden nemen 

omdat hij ernstig ziek werd. Gelukkig gaat 

het nu beter met hem.  

- Meester Ymker die heel lang niet kon 

werken en zoals u weet  een andere baan 

heeft. 

- Het corona virus waardoor de kinderen 8 

weken niet naar school konden en wij 

onderwijs op afstand moesten geven.  Dit 

vroeg veel van de kinderen maar ook van de 

ouders. Maar zowel de kinderen als de 

ouders hebben dit heel goed opgepakt. De 

complimenten hiervoor. 

We zijn nu het schooljaar aan het afronden 

en merken dat de kinderen  toe zijn  aan 

vakantie. 

Namens het team van De Arend wensen wij 

u een fijne zomervakantie toe. We hopen u 

en uw kind na de vakantie weer in goede 

gezondheid te mogen ontmoeten.  

  

Agenda  

Maandag, 13 juli 

     - Om 13.30 uur de vossenjacht 

Woensdag, 15 juli 

      - Om 11.00 uur het doorschuiven en  

         kennismaken van de nieuwe groepen. 

      - Om 19.00 uur de afscheidsavond van  

        de schoolverlaters. 

Vrijdag, 17 juli 

       - Om 12.00 uur begin van de  

          zomervakantie. 

  

Mededelingen  

Na de zomer vakantie beginnen op 

maandag, 31 augustus de lessen weer. 

 

Groepsverdeling 

We werken weer met 5 groepen 

Groep A: juf Jolande en juf Alie 

Groep B: juf Westhuis en juf Greta 

Groep C: juf Kramer en juf Tineke 

Groep D: juf Christine en juf Lucia 

Groep E: juf Roza en meester                  

                Zonnenberg 

Afscheid collega’s 

Na de zomervakantie komen een aantal 

medewerkers van De Arend niet terug: 

meester Ymker, juf Nathalie en juf Miranda. 

 

Vakanties 2020-2021 

Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 

Kerstvakantie  21 t/m 1 januari 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 

Paasdagen  2 t/m 5 april 

Meivakantie  26 t/m 7 mei 

Hemelvaartsdagen 13 mei t/ 14 mei 

Pinksterdag  24 mei 

Zomervakantie              19 juli t/m 28  

                                          augustus    

 

 

 

 

 

  



   

 


