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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u  

Agenda 

- Woensdag 15 september t/m vrijdag 

17 september 

De groepen D en E op schoolkamp. 

- Woensdag, 22 september 

Vergadering MR 

Mededelingen 

Van de schoolleiding 

Inmiddels zijn we alweer twee weken 
onderweg in het nieuwe schooljaar. We zijn 
het jaar goed begonnen. Te merken is de rust 
die er in beide gebouwen is. De gouden weken  
zijn belangrijk om de groepen goed vorm te 
geven en te zorgen voor een prettig klimaat 
binnen en buiten de klas. In de groepen 
worden afspraken gemaakt over hoe we met 
elkaar omgaan en die worden ook 
opgehangen in het lokaal. Vraag er bij uw kind 
eens naar. Welke afspraak vindt uw kind de 
belangrijkste en welke daarna? 
 
Ook goed om te weten is dat er in de gangen 
werkplekken voor de kinderen zijn gemaakt. 
Nu nog een beetje provisorisch, maar 
binnenkort komen er mooie gekleurde 
scheidingswandjes te staan. Er wordt nu al 
regelmatig gebruik gemaakt van deze 
werkplekken. Fijn om te zien dat de kinderen 
het fijn vinden om zo te kunnen werken. 
 
Covid is voor ons nog wel een groot 
aandachtspunt. Gelukkig gaat het bij ons op 
school nog heel goed. Niet in de laatste plaats 
omdat u als ouders goed in de gaten houdt 
hoe het met uw kind gaat en alle afspraken 
nakomt. 
In mijn contacten met collega directeuren 
blijkt dat er een behoorlijk aantal groepen in 
de regio in quarantaine moest en dat is best 

frustrerend aan het begin van het 
schooljaar. We hopen dat wij  gespaard 
blijven en zo door kunnen gaan, maar we 
blijven heel alert op alles wat er gebeurt. 
 

Het CJG (Centrum voor Jeugd en 

Gezin) gaat in het najaar met 2 

cursussen starten. Piep zei de Muis en 

Alles is anders. ( zie bijlagen-flyers bij 

deze nieuwsbrief) 

Bij de cursus ‘Piep zei de muis’ kan je via 
de QR-code op de flyer een filmpje zien 
over de inhoud van de cursus.  
Piep zei de muis (4 tot 8 jaar) ''HALLO IK 
BEN PIEP'' - YouTube 
 
Oudercommissieleden gezocht 

In de oudercommissie zitten ouders en 2 
teamleden die samen bij bijzondere 
gebeurtenissen (denk aan 
Sinterklaasfeest, feestavond en overige 
activiteiten) de extra handen vormen. 
 We vergaderen 3 a 4 maal per jaar. 
Tijdens deze vergaderingen verdelen we 
de taken voor de activiteiten die op de 
planning staan. De afgelopen 1,5 jaar 
heeft de oudercommissie helaas weinig 
kunnen en mogen doen ivm de corona 
maatregelen. Gelukkig kunnen we vanaf 
dit schooljaar weer samen komen.  
Voor de oudercommissie hebben we 2 

nieuwe leden nodig. Lijkt het u leuk om 
de extra handen te zijn? Lijkt het u leuk 
om vaker de school van binnen te zien  
bij de activiteiten? Dan kunt u een mail 
sturen naar lgoor@arendnunspeet.nl. 
We zullen dan zsm contact met u 
opnemen.  
Bij meerdere aanmeldingen kijken we      
naar de verdeling van ouders over de 
verschillende klassen.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VCwDS1TnIeY
https://www.youtube.com/watch?v=VCwDS1TnIeY
mailto:lgoor@arendnunspeet.nl

