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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken. 

Agenda 

Dinsdag, 12 oktober         De schoolfotograaf komt op school. 

Maandag, 25 oktober      Studiedag de leerlingen zijn vrij. 

Mededelingen 

Van de schoolleiding 
Nog een weekje en dan zit de eerste schoolperiode van dit schooljaar er alweer op. De Gouden 
Weken zijn afgesloten en in alle groepen zijn afspraken gemaakt over de omgang met elkaar in de 
klas. Ook zijn met de meeste ouders gesprekken gevoerd. 
Deze week zijn de verrijdbare scheidingswandje voor de werkplekken buiten de klas geleverd. Ze zijn 
gelijk geplaatst door Reintje en Gerwin. Het staat heel vrolijk voor leerlingen en personeel die kleurtjes 
en we hopen dat veel leerlingen er een fijn werkplekje vinden.  
We gaan weer een leerlingenraad opzetten in de school. Per groep worden vertegenwoordigers 
gekozen die regelmatig in gesprek gaan met de schoolleiding. Een mooie ervaring  voor leerlingen om 
hun groep te vertegenwoordigen en terug te koppelen wat er besproken is. Burgerschap in ontwikkeling 
noemen we dat. 
De bezoeken van de schoolarts vinden vanaf nu weer op school plaats in plaats van een andere locatie 
in Nunspeet. Dit mag weer door de verruiming van de Covid maatregelen. 
Vanuit de Nunspeetse scholen hoor ik nog vaak van Covidbesmettingen  van leerlingen en personeel. 
Met de bijbehorende maatregelen. We zijn dankbaar dat we hier op school nog steeds geen grote 
uitbraken gehad hebben. Uw medewerking  en oplettendheid dragen hieraan zeker bij! 
 

Geniet van uw weekend 

 
Schoolfruit 
We mogen mee doen aan het EU- schoolfruit – en groenteprogramma. 
In week van 15 november start het programma van 20 weken.  
 
Amaryllisbollen actie 
Er zijn veel amaryllisbollen verkocht! Hier zijn we heel blij mee!  
 
Parro 
Veel informatie naar de ouders gaat via Parro. Daarom is het belangrijk dat u dagelijks even in Parro 
kijkt. 
 
GMR 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de vertegenwoordiger van personeel, 
ouders en leerlingen op bestuursniveau. De GMR houdt zich bezig met onderwerpen die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor een groep scholen. Voor de GMR van onze stichting Educare zijn 
we op zoek naar een ouder. Wilt u meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Leonie 
Westhuis.(lwesthuis@arendnunspeet.nl) 
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De MR 
In de bijlage vindt u de notulen van de laatste MR vergadering. 

 
Schoolfotograaf 
Dinsdag, 12 oktober a.s. komt de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. 
Zie de bijlage met kledingtips van de fotograaf. 
 
Vanuit  centrum jeugd en gezin:  
Omdat we graag nog meer kinderen willen bereiken die deel willen nemen aan de brussengroep, 
hebben we de startdatum naar voren geschoven, nl 1 november. 
Flyer zie bijlage bij deze nieuwsbrief.  

 

Luizencontrole 

Elke dinsdag na een vakantie wordt er luizencontrole uitgevoerd. Er wordt dan onder de haren op de 
hoofdhuid gekeken of uw kind luizen of neten heeft. 
Om goed te kunnen kijken, halen we bij de meisjes hun staart of vlecht uit hun haar. 
Om het voor ons makkelijker te maken, zou u op die dag bij uw dochter een eenvoudige staart willen 
maken of gewoon los laten hangen? De eerst volgende keer is op dinsdag 26 oktober. 
  

Juf Heidi 

 

Brief ouderbijdrage Oudercommissie 

De brieven voor de betaling van de (vrijwillige) ouderbijdrage voor de Oudercommissie zijn met de 

leerlingen meegegeven naar huis. Wilt u de ouderbijdrage z.s.m. betalen? 

 

Kinderboekenweek is van start gegaan! 

De jaarlijkse actie om kinderen enthousiast te maken en meer aan het lezen te  

krijgen is weer begonnen. Het thema van dit jaar is: Worden wat je wil. Dit thema  

gaat over beroepen.  

In de diverse bibliotheken zijn leuke activiteiten te doen. Kinderen voor kinderen  

heeft weer een mooi thema lied gemaakt. Daarnaast komen (Christelijke) boeken- 

winkels met leuke acties.  

Voor de onderbouw zal er maandag een poppentheater komen om ze meer  

beleving te geven bij dit thema. 

 

 

 

 
Data voor de periode tot de kerstvakantie 
 

12 oktober schoolfotograaf 

18 t/m 22 
oktober 

Herfstvakantie 

25 oktober Studiedag de 
leerlingen zijn vrij 

26 oktober Luizen controle 

29 oktober 5e nieuwsbrief 

4 november voorleeswedstrijd 

12 november 6e nieuwsbrief 

15 november -
22 april 

schoolfruit 

24 november Sinterklaasfeest 

26 november 7e nieuwsbrief 

10 december 8e nieuwsbrief 

20 december  kerstviering 

24 december 9e nieuwsbrief 



 Kerstvakantie 
vanaf 12.00 uur  
t/m 7 januari 


