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Zonnebrandcreme
Het is fijn dat de zon weer volop schijnt.

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

Agenda
17 juni: Evaluatiedag kinderen vrij
29 juni: Nationale modderdag – groep A

Mededelingen
Inval

Maar we zien op school dat sommige
kinderen snel verbranden. Het is dus
verstandig om uw kind thuis in te smeren
met zonnebrandcreme

Kosteloos-materiaal
Lege zuivel verpakkingen( o.a. melk,
karnemelk) gaan stinken in school. Als
we er echt wat mee willen knutselen, dan
vragen we dit opnieuw aan u.

Het is eindelijk gelukt om inval te krijgen voor
groep B. Dit betekent dat we op vrijdag geen
groepen meer vrij hoeven te geven. Hier zijn

Data periode meivakantie
zomervakantie

we heel blij mee.
17 juni
Zittenblijven
De leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen. Iedere
groep wordt aangeduid met een letter: A t/m E,
waarbinnen kinderen geplaatst zijn in één van de
groepen 1 t/m 8, zoals ook de basisschool die kent.
Ieder jaar wordt bij alle leerlingen gekeken in
welke groep (A t/m E) zij geplaatst worden, terwijl
de leerling wél in een hoger leerjaar (1 t/m 8)
komt. Het is dus mogelijk dat uw kind in dezelfde
groep blijft, maar niet is ‘blijven zitten’.
Hier is dus wel sprake van een groot verschil bij
het gewone basisonderwijs, waar een groep
overgaat naar de volgende groep en er soms
kinderen blijven zitten.
Op De Arend kun je dus in hetzelfde lokaal komen,
maar ga je toch verder met je leerstof.

Evaluatiedag Kinderen
vrij

18 juni

18e nieuwsbrief

2 juli

19e nieuwsbrief

14 juli

Afscheid schoolverlaters

15 juli

Doorschuiven leerlingen

16 juli

20e nieuwsbrief

16 juli t/m 27

Zomervakantie

augustus

16 juli om 12.00 uur vrij.

Bericht uit de Huis-aan-huis Nunspeet
Gerlanda Foppen, administratief medewerker
van De Arend en De Wingerd houdt trots de
autosleutels van de nieuwe schoolbus
omhoog. Foto: (Eigen foto)

Speciaal onderwijs
Nunspeet blij met nieuwe
schoolbus
St. Educare, Speciaal Onderwijs Centrum
Nunspeet De Arend en De Wingerd hebben
een nieuwe schoolbus. De eigenaar is Mobiel
Sport- en Institutionele Reclame B.V. uit
Hoofddorp.
NUNSPEET - Genoemd bedrijf heeft relaties
van de school en bedrijven in de regio
benaderd ombij te dragen aan de aanschaf
van de bus. Veel bedrijven zijn daarmee
sponsor van de bus. De logo’s van deze
bedrijven zijn als dank aangebracht op de bus.
Een woordvoerder: ‘’Wij zijn heel blij dat we
deze schoolbus kunnen inzetten om met
leerlingen activiteiten te kunnen uitvoeren. We
gebruiken de schoolbus om onze
stageadressen in de regio te kunnen
bezoeken. We gaan met leerlingen uit onze
zorggroep naar het zwembad of een externe
snoezelruimte. We gebruiken de bus tijdens
onze schoolkampen of schoolreisjes.’’
Ons Huis, begeleid wonen Nunspeet, maakt
graag gebruik van de schoolbus in de
weekenden en vakanties om bewoners naar
de dagbesteding te brengen, voor een uitje in
het weekend, vervoer naar een
voetbalwedstrijd of naar een kerkdienst. ‘’Op
dit moment zijn er nog maatregelen vanwege
de coronacrisis en niet alle activiteiten kunnen
plaatsvinden. We hopen echter dat we de
schoolbus snel volledig kunnen inzetten.’’

