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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende twee weken.   

  

Agenda  

         Woensdag, 30 september t/m vrijdag  

         9 oktober 

                  - Kinderboekenweek 

Mededelingen  

Van de schoolleiding 

In de afgelopen dagen kregen we te maken 

met afwezigheid van personeel. Van ziekte 

tot wachten op de uitslag van de coronatest. 

We zijn blij dat er tot nu toe niemand positief 

getest is. Dit heeft wel tot gevolg dat we 

soms niet ontkomen aan sluiting van een 

klas. We doen er alles aan om dit te 

voorkomen, maar we kunnen soms niet 

anders. Het moet voor de 

resterende  medewerkers ook werkbaar 

blijven. Als het de groep van uw kind betreft 

krijgt u hierover van ons een bericht. 

 

Verder vraag ik uw aandacht voor het halen 

en brengen van de leerlingen. Er wordt 

regelmatig dubbel geparkeerd in de straat 

voor de school. Dat levert gevaarlijke 

situaties op voor uw en andere kinderen. Wilt 

u daar alstublieft rekening mee houden? Er 

is ruimte genoeg iets verder in de straat. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Boekenweek is ‘EN 

TOEN?’ Met dit thema gaan we terug in de 

tijd. Geschiedenis komt tot leven en laat 

kinderen werelden van vroeger ontdekken. 

Lees spannende verhalen over ridders, 

verplaats je in oorlogstijd of kom van alles 

te weten over de Oudheid. Je hebt geen 

tijdmachine nodig om andere tijden te 

ontdekken (maar je kunt er in het 

actieprentenboek wel even mee op reis!). 

Verken de wereld van toen door het lezen 

van boeken. 

 

Corona 

In de bijlage vindt u een beslisboom over 

neusverkouden kinderen. Dit is een 

hulpmiddel om te kijken of uw kind wel of 

niet naar school mag. 

 

Privacy voorkeuren  graag aangeven voor  

het schooljaar 2020-2021 in PARRO 

 

Hoe werkt het? 

De school heeft toestemming nodig om           

beeldmateriaal te delen. 

Dit kunnen ouders doen via de volgende 

stappen  

Ga naar het  tabblad 'Instellingen'. 

Tik op Privacy-voorkeuren. 

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via 

de stipjes op het potloodje achter het kind.  

 

 

  



Herinnering betalen schoolreisje 

Heeft u de kosten van € 15,-- nog niet 

betaald voor het schoolreisje van uw 

zoon/dochter uit groep A t/m C?  

Graag dit bedrag z.s.m. overmaken op:  

NL61 RABO 0121449165 

t.n.v. Stg. Vrienden van De Arend  

o.v.v. schoolreis 2020 + naam van uw kind 

+ groep. 

 

Schoolkalender 

Volgende week krijgen alle leerlingen een 

schoolkalender mee naar huis. 

 

Data voor de periode tot de 

herfstvakantie 

 

2 oktober 3e nieuwsbrief 

7 oktober Studiedag leerlingen vrij 

16 oktober 4e nieuwsbrief 

19 t/m 23 

oktober 

Herfstvakantie 

 

 

   

      

  


