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Ouderbijdrage
Onlangs heeft u via uw zoon/dochter een

Geachte ouder, verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de
komende twee weken.
Agenda

brief ontvangen betreffende de vrijwillige
ouderbijdrage.

Heeft

u

de

vrijwillige

ouderbijdrage overgemaakt? Heel hartelijk
dank daarvoor. Heeft u deze nog niet

20 november: Studiedag, alle leerlingen vrij.

overgemaakt? Dan willen we u vriendelijk

18 november: Sinterklaasfeest, groep D,E

vragen dit als nog te doen. Van deze bijdrage

25 november: Sinterklaasfeest, groep A,B,C

kunnen we voor

de

leerlingen

zaken

bekostigen die niet door subsidies gedekt
Mededelingen

worden. Denk aan sinterklaascadeautjes en

Schoolgids

snoepgoed, kerstboekjes, feestelijkheden

De schoolgids voor dit schooljaar is op onze

enzovoort. Per kind is de vrijwillige bijdrage

website geplaatst en kunt u daar terugvinden

22 euro. Het rekeningnummer is: NL72

om te lezen.

RABO 0151 206 821, tnv Stichting Vrienden

Kindgesprekken

van De Arend. Wilt u de naam van uw kind

Door gesprekken met kinderen te voeren,

erbij vermelden?

willen we de pedagogische relatie
verbeteren/versterken. Ook willen we de

Vriendelijke

betrokkenheid van kinderen vergroten

Arend

zodat ze meer eigenaar van hun

Data voor de periode tot de kerstvakantie

groet,

oudercommissie

De

leerproces worden.
Want we veronderstellen dat een goede

6 nov

5e nieuwsbrief

pedagogische relatie het welbevinden

18 nov

Sinterklaasfeest groep D

van de leerlingen vergroot. Dat meer
betrokkenheid en verantwoordelijkheid

en E
20 nov

zal leiden tot hogere leerresultaten.
Deze gesprekken worden de komende

6e nieuwsbrief
25 nov

periode op de donderdagmiddag onder
schooltijd gehouden.
Meester Zonnenberg gaat voor de groep.
Zodat de leerkracht de gesprekken kan
voeren.
De groepen A en B zijn al begonnen.

Studiedag leerlingen vrij

Sinterklaasfeest groep
A,B en C

4 dec

7e nieuwsbrief

17 dec

Kerstviering

18 dec

Kerstvakantie 12.00 uur
t/m 1 januari.

Schoolfruit
Van 9 november t/m 16 april krijgen de
leerlingen 3 porties groente en fruit per
leerling per week. De school doet mee aan
EU-Schoolfruit.

