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Geachte ouder, verzorger(s),  

Allereerst wensen wij u als team van De Arend 

nogmaals een goed en gezond 2021. 

  

Agenda  

Geen bijzonderheden 

Mededelingen  

Geachte ouders, 
 
Lockdown -Na de afkondiging van de verlenging 
van de lockdown hebben we gekeken naar  de 
situatie in alle groepen. Daar waar maatwerk vanuit 
school nodig lijkt bieden we dat aan de betreffende 
leerling. Dat maatwerk loopt uiteen van dagelijks 
contact met de leerkracht tot extra opvang op 
school. Verschillende leerkrachten zijn aan het 
experimenteren met videobellen met kleine 
groepjes. Maatwerk is ook nodig vanwege de 
verschillen die er zijn tussen leerlingen. De een 
redt zich prima met het werken thuis en anderen 
hebben daar wat moeite mee en krijgen extra 
aandacht hierin.  
Het liefst zouden we natuurlijk anders willen en dat 
zal bij u thuis niet anders zijn. 
 
- We hebben gemerkt dat in onze regio verschillen 
zijn bij de scholen in de uitvoering van de 
lockdown. Bij Educare hebben we goed gekeken 
naar de maatregelen en de hoofdregel is dat de 
scholen dicht zijn. Er zijn enkele uitzonderingen 
waaronder het VSO. Daarvoor bieden we 
maatwerk per leerling om ervoor te zorgen dat 
iedere leerling recht gedaan wordt. We hebben 
daar gisteren met de leerkrachten en assistenten 
van het VSO uitgebreid over gesproken en 
afspraken gemaakt.  
 
- Ik heb u afgelopen woensdag geïnformeerd over 
het lichtpuntje van 25 januari. We hebben daar nog 
niets over vernomen. Ik verwacht er maar niet te 

veel van en als het wel doorgaat is er de kans dat 
we bijvoorbeeld het VSO nog gesloten moeten 
houden omdat deze leerlingen dan onder de 
regels voor middelbaar onderwijs vallen. We 
wachten af. 
 

- We willen graag met u in contact blijven. De 
leerkrachten en assistenten zijn daarmee druk 
bezig. Maar als u de leiding van de school 
nodig heeft geef een seintje. Mail naar 
administratie. De mail wordt dagelijks meerdere 
keren gelezen en er wordt contact met u 
opgenomen. We staan zeker ook open voor 
ideeën en suggesties om het beter te doen. 
Aarzel niet, liever een tip teveel dan te weinig. 
Studiedag team - Dinsdag de 12e heeft het 
team een digitale studiedag gehad. Zes 
werkgroepen hebben een presentatie gehouden 
over hun resultaten tot nu toe. Iedereen is 
daarmee op de hoogte van wat er allemaal 
ontwikkeld  wordt. Het tweede deel van de 
studiedag was een individuele opdracht die 
ieder personeelslid kon uitwerken op haar of 
zijn manier.  
 
Mede namens het team  heel goed weekend 
gewenst, 
 
Ad van Dijk, directeur a.i.  

 

Corona 

Inmiddels zijn we twee weken verder na 4 

januari en ik moet zeggen, dat ik grote 

waardering heb voor u als ouders, leerkrachten 

en vooral ook de leerlingen. Wat hebben jullie 

het allemaal weer goed opgepakt. Natuurlijk 

gaat het thuiswerk  niet direct perfect en zijn er 

altijd wel wat foutjes te bespeuren en te 

verbeteren, maar daar is iedereen, ouders, 

leerlingen en leerkrachten, dan ook heel druk 

mee geweest de afgelopen weken. Wij 

begrijpen heel goed, dat het voor ouders en 

kinderen soms heel moeilijk is. Dit wordt door 

een aantal ouders ook aangegeven. Daarom is 

het te hopen dat de kinderen  binnenkort weer 

naar school mogen. 

 

     

 

  



Bereikbaarheid school i.v.m. sluiting van de     

scholen 

U kunt een mail sturen naar school: 

administratie@arendnunspeet.nl 

De mail wordt meerdere keren per dag door ons 

gelezen. Mail die voor 12.00 uur door ons wordt 

ontvangen wordt, indien nodig, dezelfde dag nog 

behandeld. 

 

MR 

Woensdag, 27 januari is er een MR vergadering. 

Als u hiervoor punten hebt, kunt u deze mailen 

naar Jolanda Pieltjes jpieltjes@arendnunspeet.nl 

 

Open Avond Voortgezet onderwijs 

Voor de ouders van de schoolverlaters geven we 

de datum door voor de open avond van Mijn 

School te Harderwijk 

Door corona kan  de open avond niet bezocht 

worden. Het is echter wel mogelijk om online in 

contact te komen met de school. zie de website 

van Mijn School: 

19 januari is onze open avond. Het liefst hadden 

wij u persoonlijk ontvangen, helaas is dat 

momenteel lastig. Wel willen we u daarom van 

harte uitnodigen om met ons online in gesprek te 

gaan over de mogelijkheden op Mijnschool.  

 

De Nationale voorleesdagen 20-30 januari 

2021  

Ook al is er sprake van een lockdown, 

heerlijk voorlezen aan uw kind blijft van groot 

belang voor de taal- ontwikkeling waarbij het 

vergroten van de woordenschat een 

belangrijke rol speelt. Vanaf volgende week 

zijn daar weer de Nationale voorleesdagen. 

Het boek ‘Coco kan het!’ vab Loes Rip- 

hagen is het prentenboek van 2021. Het is 

een heel 

aansprekend boek, ook voor de oudere 

leerlingen.  

U zal merken dat  je samen spontaan een 

lach op je gezicht krijgt. De illustraties laten 

veel emoties zien en zijn sfeervol, daarnaast 

wordt de tegenstelling tussen falen en 

slagen heel mooi weergegeven. Elke 

bladzijde kent speciale details, zoals een 

insect in de boom. Een prentenboek  om 

voor te lezen zonder dat het kinderachtig 

is. Coco kan het! is een boek dat herkenbaar 

is voor iedereen, groot en klein, ieder op zijn 

of haar eigen niveau’, aldus het comité van 

jeugdbibliothecarissen. Mocht de 

boekenwinkel in u dorp nog boeken 

bezorgen, dan is het zeker de moeite waard 

om met dit boek de boekenwinkel om de 

hoek te steunen in deze tijd. 

Op de site www.nationalevoorleesdagen.nl 

staan nog veel meer voorleestips en ook 

leuke knutseltips rondom dit boek. Op 

woensdag 20 januari worden de nationale 

voorleesdagen geopend met een online 

Nationaal voorleesontbijt op televisie bij 

NPO 3 ‘Zin in Zappelin’ met H.K.H. Prinses 

Laurentien. Veel leesplezier gewenst! 

 

 

Data periode  kerstvakantie-voorjaarsvakantie 

 

 

15 jan 9e nieuwsbrief 

29 jan  10e nieuwsbrief 

4 feb Evaluatiedag 

 kinderen vrij 

12 feb 11e nieuwsbrief 

15,16 feb Rapportgesprekkken 

22 t/m 26 feb voorjaarsvakantie 
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